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Man skal ikke være Sortseer eller Pessimist,
men man kan ligesaa godt se Sandheden i
Øjnene og gøre sig klart, hvad der venter os.
Og det gælder sikkert hele den store Flok
af danske Lystsejlere i lige saa høj Grad som
vor egen Klub.
Man bliver nøjsom i sine Krav og Ønsker
»S S F« har bedt vor populære Formand i Situationer som den foreliggende, og mere
Akilles Jensen om en Udtalelse i Anledning og mere nøjsom eftersom Tiden trækker ud.
I Krigens første Aar havde vi Ønsker og
af Aarskiftet.
Krav om at komme ud at sejle uhindret.
Efterhaanden svandt Ønskerne ind til, at
man vilde være tilfreds med at kunne sejle
Weekend-Tur. Sidste Aar blev man ogsaa
skuffet i det Haab. Alle Fartøjer maatte blive
i de respektive Havne, lige med Undtagelse
af de faa lykkelige, det var beskaaret at
komme en Tur i »Kravlegaarden«, altsaa paa
Roskilde- og Isefjorden. For vore Medlem
mer betød dette, at de var henvist til at gaa
ned og være i Fartøjet uden at kunne benytte
det til det, det i Virkeligheden var beregnet
til. Men ogsaa dette havde sin gode Side.
— Der blev for mange Medlemmers Ved
kommende mange gode Sommerdage ud af
det, med megen Spøg og Skæmt. Og jeg tror
tillige, at denne Situation indirekte var til
megen Gavn for Klubben, idet Medlemmerne
kom hinanden nærmere, lærte hinanden
bedre at kende, og sluttede nye Bekendt
skaber og Venskaber.

Naar man i Aar ønsker glædeligt Nytaar,
gør man det ikke saa meget i Forvisning om,
at Aaret vil bringe noget særligt glædeligt i
hvert Fald hvad angaar Sejlsportens Folk,
men vel mere af gammel Vane eller fordi
man af Høflighed synes, man bør gøre det.
Naar vi de nærmest foregaaende Aar har
ønsket godt Nytaar, har der trods alt været
et lille Haab om, at nu lysnede det snart, nu
var Trængslernes Tid snart forbi.
Anderledes i Aar. For Sejlsporten tegner
den nærmeste Fremtid, hvis man vil se nøg
ternt paa Tingene, mørkere end nogensinde.

Byggefondsmærket efter Munch Jørgensens
Udkast gaar nu i Trykken, Oplaget bliver
paa 5000 Stk., men der er ogsaa regnet med
en Størrelse, saaledes at der kan anbringes
6 Stk. paa Medlemskortets Inderside!

tuelt vil blive givet en generel Tilladelse
eller Problemet vil blive løst rent lokalt, vil
jo saa vise sig.
For vor Havns Vedkommende skulde Pro
blemet ikke synes saa vanskeligt at løse, idet
denne jo er let at afspærre effektivt, da Ind
Og hvorledes er saa Udsigterne for i Aar? sejlingen kun er ca. 8 m bred. Saa hvis en
Ja, vil man være nøgtern og ikke blæse effektiv Afspærring skulde være Betingelsen,
sig op i utidig Optimisme, saa er der vist skulde vi være godt stillede.
ikke mange, der tror, at Krigen slutter inden
Og skal jeg saa udtale noget Nytaarsønske,
Sommeren. Og hvis man har indset dette, saa maa det blive, at vi faar Lov at sætte Far
bliver selvsagt Ønskerne yderst beskedne. tøjerne i Vandet, og at Medlemmerne vil ud
De strækker sig nemlig ikke længere end til nytte den tvungne Ventetid til at styrke
Haabet om, at vi overhovedet kan faa Lov Kammeratskabet og udbygge Klublivet til
at sætte vore kære Fartøjer i Vandet, saa de Gavn for S. S. F. og til Glæde for dens
ikke skal unødvendigt værdiforringes.
Medlemmer frem i Tiden.

Hvorvidt det vil lykkes at faa Tilladelse
Og med disse forholdsvis mistrøstende
hertil, tør jeg ikke paa nuværende Tidspunkt Ord vil jeg paa Bestyrelsens og egne Vegne
sige noget om. Men Spørgsmaalet bliver jo trods alt ønske Medlemmerne
før eller senere aktuelt, og selvfølgeligt vil
det blive forsøgt løst. Spørgsmaalet bliver jo
aktuelt ikke alene for S. S. F., men ogsaa for
Landets andre Klubber. Om der saa evenFormanden.

et Be6Re nyta^R!
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For et Par Aar siden foranledigede en af
Redaktøren forfattet Artikel mig til et Ind
læg, som jeg kaldte »filosofiske Betragtnin
ger«, og hvori jeg søgte at give en Oversigt
over det Stof, Bladets indtil da havde bragt,
ordnet i 8 Grupper, til hvilke jeg føjede
mine private Bemærkninger.
Dengang var Bladet et halvt Aar gammelt,
saa Opgaven var i sig selv ikke særlig om
fattende, men det lykkedes mig — tror jeg
da, — at tilbagevise Redaktørens Paastand
om, at der i det halve Aar ikke var indkom
met eet eneste Indlæg fra Foreningens ca.
600 Medlemmer.
I de mellemliggende 2 Aar synes der ikke
at have været nogen særlig Stofmangel; —
Redaktørens lidt fornærmede Klageraab er
i hvert Fald ikke blevet gentaget.
Skyldes dette min Henstilling til Medlem
merne i ovennævnte Artikel om at drukne
Redaktøren i Stof, eller har mine filosofiske
Betragtninger været skrevet forgæves?
Er Antallet af Medlemmer, som har noget
paa Hjerte, og som har Energi nok til at
overvinde deres medfødte Modvilje til at ud
trykke sig skriftligt, blevet større?
Er de Emner, jeg efterlyste i mine Betragt
ninger, blevet taget op til Behandling, og i
bekræftende Fald da hvilke?
Disse og lignende Spørgsmaal er Aarsag
til, at jeg har moret mig med at foretage en
Slags statistisk-filosofisk Gennemgang af det
siden da her i Bladet fremkomne Stof, og det
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fremgaar heraf, at der i denne Periode har
været optaget 120 Artikler, hvoraf dog en
kelte er Fortsættelser i flere Numre. Af disse
120 Indlæg skyldes godt en Trediedel, eller
helt nøjagtigt 46, Bestyrelsen, Kassereren,
Redaktionen og Festudvalget.
De øvrige 74 skyldes dels 20 navngivne
Forfattere, dels Personer, der skriver under
et eller andet Pseudonym, og af denne
Kategori er der 10, og endvidere findes en
kelte uden Underskrift, nemlig ligeledes 10.
Ser vi bort fra de førstnævnte 46 Indlæg,
skyldes Resten tilsyneladende 40 Medlemmer,
men da der intet er i Vejen for, at en enkelt
Skribent kan skjule sig under mere end eet
Pseudonym, maa vi gaa ud fra, at Skribenter
nes Antal er i hvert Fald noget under 40
eller ca. 6 pCt. af det samlede Medlemstal.
Jeg vægrer mig ved at tro, at en saa stor
Del som 94 pCt. af Medlemmerne er fuldt
ud tilfreds med alle Forhold Sejlklubben
vedrørende, ikke er i Stand til at udtrykke
deres Ros eller Kritik skriftligt, eller lider i
saa høj Grad af Mindreværdskomplekser, at
de ikke tør se deres egne Udtalelser paa
Tryk.
Kan vi være en saadan Mangel paa Foreningsinteresse bekendt?
Hvorfor ikke spidse Griflen og drille
Redaktøren lidt, ved at ødelægge hans faa
Fritimer med Manuskript — og Korrektur
læsning, hvilket i Sandhed er et behageligt
Middel for en til at faa Afløb for sin op
sparede Galde.
Men tilbage til Statistiken.
Af de førstnævnte 46 Artikler skyldes de
16 — eller 35 pCt. — Bestyrelsen og Kasse
rer, 28 — eller 61 pCt. — Redaktionen og
kun 2 — eller 4 pCt. Festudvalget, hvoraf
fremgaar, at Festudvalget ikke har over
anstrengt sig m. H. t. journalistisk Virksom
hed.
Ser vi paa de med Navn underskrevne
Indlæg, kommer Formanden, A. Jensen, ind
som en flot Nummer et med hele 13 Indlæg.
Utroligt, at den Mand kan overkomme saa
meget ved Siden af hans øvrige Forenings
arbejde, saasom Bestyrelsesmøder, Forhand
linger med forskellige kommunale Udvalg,
Sagfører, Forsikringsselskaber, andre Sejl
klubber og Tilrettelægning af Generalforsam
linger m. m.
Ja, det er vist desværre kun faa, der tæn
ker paa, hvilket Kæmpearbejde Formanden
udfører for Foreningen, og vel at mærke
udelukkende i sin Fritid.
Næst efter Formanden kommer saa G.
Østergaard, ligeledes med 13 Indlæg, men da
f. Eks. hans Ferieturskildringer jo har været
fortsat i flere Numre, kommer Antallet af
hans Bidrag til Bladet altsaa ikke op paa
Siden af Formandens, men til Gengæld er de
fleste af dem jo længere Artikler. Østergaard
maa derfor absolut betegnes som en af vore
flittigste Skribenter, og det er at haabe, at
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han ogsaa i Fremtiden flittigt vil svinge Pen
nen, og i disse sejladsfattige Tider vedbli
vende vil prøve paa at holde vor Interesse
for den kære Baad vedlige ved Beskrivelser
af de Langture, han i en lykkeligere Tid har
været ude paa.
Herefter sker der et stygt Fald i de enkelte
Skribenters Produktivitet, idet der af de
øvrige 18 navngivne Bidragydere kun er 2,
der hver har præsteret 2 Indlæg, medens de
resterende 16 hver kun kan noteres for en
enkelt Artikel.
Af Pseudonymerne stiller Nr. 78, Reporter
og Sindbad hver med 3 Indlæg, Sokrates
med 2 og de øvrige 6 hver med 1 Indlæg. I
denne Gruppe er Smerterne altsaa mere lige
ligt fordelte.
Tilbage er der saa de 10 ikke signerede
Bidrag, og det ligger i Sagens Natur, at det
her er umuligt at opstille nogen Statistik.
Jeg kunde naturligvis ogsaa have moret
mig med at lave Statistik over de enkelte
Bidragsyderes Produktion opmaalt i Antal
Spalter, hvilket vel nok vilde give et rigtigere
Billede af Forfatternes Produktivitet, men
jeg er bange for, at denne Artikel i saa Fald
vil blive for lang, — der skulde jo ogsaa
gerne være Plads til andet Stof i dette Nr.,
saa den Idé vil jeg overlade til andre at
more sig med.
Til Slut skal jeg blot notere, at af de
Emner, jeg i mine filosofiske Betragtninger
efterlyste behandlede i Bladet, har enkelte
virkelig vist sig paa Arenaen, nemlig:
1. Hvorledes man skelner de forskellige
Typer af Kapsejlere fra hinanden, og
2. Redegørelse for de forskellige Maaleregler, — hvilke Emner Hr. Erik Nilsson
skrev en lang og lærerig Artikel om i Martsnummeret 1943. Jeg bringer hermed Hr.
Nilsson min Tak derfor og skal blot tilføje,
at om han ogsaa havde bragt det omkring
ved samme Tid lovede Eksempel paa Anven
delsen af NL Reglen, vilde min Lykke have
været fuldkommen.
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Forlang Tilbud.
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Men maaske kommer det. Endnu er Løftet
jo ikke fulde 2 Aar gammelt.
3. Beskrivelse af en Langtur, som ligeledes
stod paa min Ønskeseddel, er jo blevet op
fyldt af G. Østergaard og flere andre. Dog
vil jeg tro, at endnu flere maa kunde skrive
om dette Emne'.
Derimod har endnu ingen turdet give sig
i Kast med Opgaven, at skrive en udtømmen
de Artikel om Rigning af en Sejlbaad med
alle de dertil hørende Underspørgsmaal. (Se
mine filosofiske Betragtninger i Bladet for
December 1942).
Og til Slut et lille Hjertesuk.
Anvisning paa Fremstilling af et Kahytsbord, der kan foldes sammen, saa det kan
være i en Vestelomme, har jeg forgæves
spejdet efter, og af Pladshensyn er jeg stærkt
interesseret i et saadant.
København i December 1944.
Sokrates.

I Dag begynder »Timen« med en Over
høring i Kompasstregerne. Lad os saa høre
alle Spaltens ivrige Læsere i Kor, saa det
kan høres over hele Byen. N — N til 0 —
NNØ o. s. v. o. s. v. Ja det var »skjønt«
at høre paa. Vi prøver en Gang til, det er
vigtig for Forstaaelsen af det følgende at
alle er med, thi hvad den lille Tabel er for
Regning er Kompassets Streger for Naviga
tionen.

Nu bliver jeg lige nødt til at gøre dig
opmærksom paa et Par smaa Særheder ved
Kompasset, det er nemlig svigefuldt, som alt
i denne Verden. Som du vil have bemærket,
har vi hele Tiden talt om sydlig eller nordlig
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Retning. Der er nemlig forskellige Ting, som
indvirker paa Kompasrosen og holder den
borte fra dets rigtige Nord- og Sydretning.
Først er der en Stiftenøgle, som du har
glemt ved Siden af Kompasset, den er grulig
gal, prøv en Gang, og du kommer til Hel
singør i Stedet for til Bøgestrømmen, det er
den Slags man kalder Skibsmagnetisme, og
som i den helt nøjagtige Navigation benæv
nes Deviationen. Under denne Gruppe hører
helt rigtig alle de faste Jerndele om Bord,
f. Eks. Røstjern, Løjbom, Værktøjskassen
osv osv. Det gælder altsaa om at holde Kom
passet saa langt borte som muligt fra alt
dette. Man kan lave sig en saakaldt Devia
tionstabel, som viser Fejlene paa de forskel
lige Kurser, men det har ikke saa stor en
Betydning fordi »Marianne« skal en Ferie
tur paa Bøgestrømmen.
En anden Ubehagelighed, som vi har at
slaas med, er Jordmagnetismen, der er en
afgørende Faktor for Kompassets Stilling.
Det viser sig nemlig, at den magnetiske
Nordpol ligger i Alaska i Stedet for paa
Nordpolen og den magnetiske Sydpol i
Australien i Stedet for paa Sydpolen. Som
Følge heraf viser Kompasset forkert, man
siger det misviser, vi har nu en fint nyt Ud
tryk: Misvisning.
Jeg skal dog straks berolige dig med, at
dette sidste Fænomen er ikke nær saa slemt
som Skruenøglen, f. Eks. her i Sundet er der
en Misvisning paa kun 4 Grader, i Kattegat
og Bælterne mellem 5 og 6 Grader. Selvfølge
lig vil den ivrige Lystsejler have bortelimine
ret disse Fejl og det kan let gøres ved Bereg
ninger med Misvisning og Deviation, men
om alt dette maa vi atter henvise til vor
Navigationsskole, her vil det føre for vidt at
redegøre for.

være saaledes indrettet, at de lyser fra ret
forud til 2 Streger Agten for Tværs paa de
respektive Sider, de skal være synlige i en
Afstand af 1 Sømil, de skal endelig være for
synet med Skærme, saaledes at de ikke kan
ses over Bougen fra den modsatte Side.
(Fortsættes).

SUNDBY SEJL-FORENINGS

Er ER LOULIG

Som Medlemmerne vii erindre, havde de
nu ekskluderede Medlemmer forsøgt, gennem
en Henvendelse til Vandbygningsvæsenet og
Ministeriet for Offentlige Arbejder, at gøre
vor Havns rettelige Eksistens problematisk.
I dette Spørgsmaal og flere andre forelig
ger nu en interessant og klar Udtalelse fra
Ministeriet for Offentlige Arbejder, som bl.
a. siger:
Sundby Sejl-Forenings Havn er lovlig. —
Oin Fiskeres Bortvisning fra denne henvises
til Rettens Afgørelse, og endelig, at Havnens
Benyttelse for Fiskeri anses for at være min
dre nødvendig, da den ligger saa nær Køben
havns Havn og Kastrups Havn.

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Nye Medlemmer

»Søens Færdselsregler«
Vi har omtalt et Dampskibs Lanterneføring
og ret naturlig melder sig det Spørgsmaal:
hvad siger Lovene om et Lystfartøjs Lanter
neføring?
Dampfartøjer under 40 Tons (Motorbaade)
skal føre:
Enten røde og grønne Sidelys som fore
skrevet for større Dampskibe samt i forreste
Del af Fartøjet, højere end Sidelysene et
hvidt Lys i en Lanterne, indrettet saa den
lyser over 10 Kompasstreger paa hver Side
af Skibet, og er synlig i en Afstand af 2
Sømil. Sidelysene skal kunde ses 1 Sømil
borte.
Eller en sammensat Lanterne, der viser et
grønt Lys og et rødt Lys fra ret forud til 2
Streger Agten for Tværs paa de respektive
Sider. Den sammensatte Lanterne skal føres
mindst 3 Fod nedenfor det hvide Lys.
Et Sejlskib, der er let, og ethvert Skib, der
bugseres, skal føre et grønt Lys om Styrbord
og et rødt om Bagbord, det hvide Lys i
Stævnen maa de aldrig føre. Sidelysene skal

Souidity Seilftxwuify

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Maskinsnedker Thorvald Nielsen,
Lysefjordsgade 9, 4.
Direktør Walter Henriksen,
Vestre Boulevard 7.
Motorbaad »Happy Days«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.
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Oversat fra »Motorboat«.

HUflD HOLDER
Naar du sommetider har læst om Baade,
har du set, at Modstanden stiger kubiktalmæssigt i Forhold til Farten og — undtagen
du er matematisk uddannet — du har afvist
Forklaringen som noget, Ingeniørerne narrer
os med for at kunne tjene deres Løn. Men
hvis Forklaringen bliver beskaaret for noget
af sit videnskabelige Anstrøg og fremtræder
som den rene skære Sandhed, at det fordrer
otte Gange saa meget Kraft at fordoble en
Baads Fart, saa har du noget, du kan tage
og føle paa.
Lad os engang se paa Sagen paa denne
Maade. Du har en pæn Baad, med en 10 HK
Maskine, og du har haft megen Glæde af
den, skønt du maa erkende, at 6 Knob ikke
er noget at blære sig af. Saa sætter du dig
til at tænke over det, og du mindes, at nogle
af Gutterne praler af deres Baade med 10—12
Knobs Fart, og du forestiller dig, at du vil
give dit gamle Hyttefad et Skub og faa en
ny Maskine i for at skrue Farten op til 12
Knob. Naa, lad os se, det tager 10 HK at
drive den 6 Knob, hvor meget skal vi bruge
for at følge de andre Gutter i 12 KnobsKlassen?
Dig kan de ikke narre. Du kender lidt til
Tingene, og ved forbandet godt, at du kan
ikke forvente den dobbelte Fart ved at lægge
yderligere 10 Heste til. Saa du regner rigeligt
og stort og bestemmer, at omkring 30 HK
skulde kunne ordne Sagen. Uheldigvis er du
galt paa den. Du skal have mere end det
dobbelte af dette for at faa 12 Knobs Fart.
Du skal i Virkeligheden have 80 HK for at
opnaa dette.
Men hør, 80 HK er ikke Legetøj for en
Søndagssejler og pjaske rundt med, det er
store Kræfter og koster Masser af Penge at
købe og drive. Ja, sandt at sige, men det er
de nøgne Fakta, og du kan lige saa godt
sluge den bedske Pille nu, som at faa den
tvunget ned igennem Halsen ved en praktisk
Demonstration.
Ligesaadan har du fuldstændig Ret til at
faa at vide, hvordan Pokker saadanne For
hold kan tillades. Der burde være en Lov — t
og det er der, men det er en Lov, der mod
arbejder dine Interesser. Modstand er en
ondskabsfuld og drilagtig Ting, men hvad
.vil du have, man skal gøre ved det? Ligesom
Solens Op- og Nedgang fortsætter den paa
trods af Hylene fra de, som vilde fryde sig
over, at Modstanden optraadte paa modsat
Vis i en fjorten Dages Tid om Aaret.
Hvad holder din Baad tilbage? Er det paa
Grund af, at den klare Vædske, der glider
saa blødt gennem din Hals fra et Glas, har
skjulte Fingre, der griber og grabser efter
din Baad? Maaske, hvis du tager en Fil og
filer din Stævnskinne skarp, vil din Baad

TILBAGE?
skære lettere igennem Vandet og — hvem
ved — hjælpe dig paa Højde med og paa
Siden af dine hurtigtsejlende Kammerater.
Spar dit Knofedt og Tænderne paa Filen.
Gennemskæringen af Vandet har meget lidt
med dette at gøre.
Naar vi et Øjeblik skal være en Smule
tekniske, er Modstanden hovedsagelig sam
mensat af to Faktorer: Bølgedannelsen og
Gnidningsmodstanden. Bølgedannelsen er
den Modstand, der faar Vandet til at rejse
sig paa hver Side af din Bov, altsaa Bovvan
det, og tumle bort langs Siden. Det er meget,
meget smukt, og din Veninde elsker at ligge
paa Dækket og iagttage de skinnende Bobler
glimte i Solen. Lidet aner hun, at disse Bob
ler koster dig en Masse Penge i Benzin.
Tænk paa det paa en anden Maade. Fersk
Vand vejer 1 kg pr. Liter, salt Vand er lidt
tungere. Husk saa en Ting til: Vand kan
faktisk ikke sammenpresses, og et flydende
Legeme maa løfte sin egen Vægt i Vand op
over Overfladen. Kig nøgternt paa Bovbøl
gen og du vil se, at den indeholder en Masse
Liter, der betyder en Masse Kilogram, der
skal løftes op over den normale Overflade,
passere langs Baadens Sider og rende ned i
Hullet, der dannes efter den.
Jo større Bovbølge, des større Vægt og
des større Indflydelse paa Kraftanlægget. At
undgaa Bovvand saa meget som muligt er et
teknisk Problem, som vi ikke engang kan
berøre i denne Artikel.
(Fortsættes).
Akilles.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1, Søndag i Mnd. 10-12 i Klub
huset og hv. Fredag 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
——

stærke Kammerat var en syg Mand, og han
naaede da ogsaa kun at runde de treds faa
Dage før sin Død. — Lis Hansen efterlader
Hustru, men ingen Børn.
Ære være hans Minde.
J. P. C.
y/m
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CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
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Sundby Baadebyggeri
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads

Vly, IndtUai/u
AA. HANSEN
1. Klasses Arbejde —
Vort Plankeværk skal efterses.
Paa flere Steder har Plankeværket truet
med at falde om, og en midlertidig Afstiv
ning er foretaget, imidlertid har man beslut
tet efter Havneudvalgets Indstilling at fore
tage et Eftersyn af Plankeværket Pladsen
rundt. Medlemmerne anmodes i denne An
ledning om at rydde bag deres Skabe. Klod
ser og andet brugeligt Grej er jo i Brug nu,
saa Tidspunktet skulde være det bedst mu
lige, der ligger dog endnu en Masse Skram
mel bag mange Skabe, som det nu maaske er
muligt at kassere ved samme Lejlighed.
Rydningen bedes foretaget inden 15. Febr.
Efter denne Dato skulde der gerne være klart
langs hele Plankeværket, for dels er det for
bundet med Udgifter naar Foreningen skal
udføre dette for de enkelte, og dels kan
brugeligt Grej let forsvinde.

Søndag den 3. December 1944 afgik Repa
ratør Chr. Hansen ved Døden i sit Hjem i
Farum og blev bisat paa Sundby Kremato
rium den 8. December, hvortil var sendt
Krans fra S. S. F.
Lis Hansen, som var bedst kendt under
dette Navn, var gammelt og interesseret Med
lem i vor Forening, men tillige en skattet og
afholdt Sejlsportskammerat, hvis gode Gemyt
og Hjælpsomhed gjorde ham afholdt af alle,
han kom i Berøring med.
For ca. 2 Aar siden blev han af sit Firma
forflyttet til Farum, men hans Interesse for
Tobaks- og Cigaretkortene: Talon Nr. 12
S. S. F. var usvækket og han forsømte aldrig
Cigaret,
og Talon Nr. 5 Tobak, er ugyldig
naar han var her i Byen en lille Visit paa
efter
31.
Januar.
Pladsen for at hilse paa gamle Kammerater,
som i ham har mistet en Ven og Foreningen
Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
et godt Medlem.
Ansvarhavende Redaktør:
I afvigte Sommer var Lis Hansen Vært i
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
sit Hjem for Skipperklubben paa dennes Ud
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
flugt, og allerede da mærkedes, at den store
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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I Foraaret 1936; i de gode gamle Dage, da
Øllet kostede 28 Øre Flasken og et Par Arbejdsbukser fire og en halv Krone, realisere
de jeg en længe næret Drøm, nemlig at blive
Ejer af et Lystfartøj.
For møjsommeligt sammenskrabede Midler
erhvervede jeg et, efter egen Mening, pragt
fuldt Skiv; en atten Fods Kragejolle med
Kahyt, endda en stor Kahyt, som man nok
skulde faa Øje paa. Baaden kunde flyde paa
35 cm Vand, men trods dette, var der allige
vel omtrent Staahøjde i Kahytten. Skivet var
rigget med Gaffelrig, 13 Kv.-Meter Sejl af
samme gode Kvalitet som anvendes i 10,000
Tons Baade til Lugepressenninger, de kunde
omtrent staa alene naar de var vaade.
Min Kone syntes ikke, at Skibet var særligt
pænt, faktisk mente hun det var grimt, og
hun led ogsaa af stærk Mistillid til mine For
klaringer om alle de gode Egenskaber Baa
den uden Tvivl var i Besiddelse af. Denne
hendes absolut uforstaaelige Holdning, gjor
de dog intet Skaar i min Lykke over at være
Fartøjsejer, og denne Lykke holdt sig lige til
den Dag vi prøvede at sejle. Første Gang vi
skulde nyde den ædle Sejlsport var en Søn
dag. Vi startede tidligt hjemmefra til Hav
nen, medbringende Frokosten og store For
ventninger. Det var Brise af Øst, og da vi
laa helt ude ved Østre Ende af Nordre Bro,
mente jeg at kunne komme ud af Havnen
med een Vending, og det trøstede mig noget,
jeg led nemlig af en instinktiv Skræk for
Vending. Det ene Fartøj efter det andet tog
afsted, og det saa virkelig saa nemt ud, saa
det kunde vi, Baaden og jeg, sku sagtens
klare, men jeg fik jo revideret min Opfattelse

— betydeligt endda. Jeg maatte jo altsaa til
det, satte Sejl, slap Fortøjeningerne og saa
— — Vendingen gik meget godt, bortset fra
at nogle overnervøse Fartøjsejere styrtede til
for at frelse deres Skive, men ud kom jeg
ikke, jeg vendte igen, noget mere nervøs,
heller ikke dennegang, jeg svedte og vendte,
vendte og vendte og kom stadig længere og
længere fra det saa attraaede Maal: Bro
hovederne. Mine Anstrengelser kommentere
des højligt paa Broerne, uden Tvivl mor
somme Kommentarer, for Folk saa saa glade
ud. Jeg kunde nu ikke se noget sjovt deri.
Efter en ca. 25 Slæk maatte jeg opgive, for nu
var Havnen ikke længere, vi laa inde ved
Klubhuset. Min Livsledsagerinde saa efterhaanden noget bister ud.
»Det bliver altsaa hjemme paa Kvisten, vi
skal have Frokosten«. Paa Hjemturen ud
spandt der sig en længere Diskussion om
Fartøjer i Almindelighed og vort i Særdeles
hed. En Diskussion, der dog ikke egner sig
til Offentliggørelse.
Det vil føre for vidt at komme nærmere
ind paa alle de »Glæder« og »Fornøjelser«,
jeg havde af mit elskede Skiv den Forsom
mer. Kun vil jeg indskyde, at Skivet sagtens
kunde overgaa Østergaards, der sejlede bag
læns til Saltholm. Vi kunde nemlig sejle
sideværts til Sverrig.
Imidlertid vil jeg berette om min første
Ferie som Sejlsportsmand.
Efter flere Afteners møjsommeligt Arbejde
med at slæbe Proviant og andre formentlige
Nødvendigheder ned ombord og forsøge at
stuve dem afvejen, oprandt endelig den gyld
ne Dag, da vi nedlagde Arbejdet for at holde
Ferie.

3. Aarg.

Da Anskaffelsen af Baaden tyngede vort
skrøbelige Budget blev der desværre ikke
Raad til at holde mere end otte Dages Ferie,
men vi oplvede ogsaa i de otte Dage saa
mange Kvaler, Ubehageligheder og Ærgrel
ser, at de sagtens rakte til de næste 51 Uger.
Vi startede fra S. S. F. Lørdag Eftm. Kl. 14.
Svag Brise af Syd og stærk nordgaaende
Strøm, og vi skulde sydpaa. Naa, vi havde
jo hele otte Dage at tage af, saa selv om det
gik lidt smaat, gjorde det jo ikke saa meget.
Og smaat gik det. Kl. 20 kunde vi, naar vi
laa paa Kryds indefter, se lige ind i Havnen.
Men Lønnen for vort Taalmod udeblev ikke,
Brisen gik over i Vest, og nu kom vi virkelig
fremad, passerede Kilometerbroen, Kastrup
og Kl. 2 Søndag Morgen kunde vi ankre ved
Dragør, inde mellem Badehusene. Ankre, jeg
vil gerne beskrive denne Proces lidt nærmere.
Ankeret, der hørte til Baaden, var som alt
andet paa dette gode Skib, særdeles solidt.
Det var et Stokanker, der efter kyndige Folks
Udtalelser vilde kunne holde selv en 200
Tons Skonnert.
Da vi havde fundet et passende Sted mel
lem Badehusene, strøg vi altsaa Sejl, og jeg
smøgede Bukserne op til Knæene og hoppe
de udenbords, tog Ankeret i Favnen og tyn
get af dets Vægt vaklede jeg rundt, til jeg
fandt et Sted med saa meget Vand, at jeg
kunde faa Ankeret anbragt delvis under
Vand. Saa krøb vi til Køjs, forsikrende hin
anden, at i Morgen fik vi nok god Vind.
Det fik vi imidlertid ikke; da vi stak Hove
derne op Søndag Morgen Kl. 8, var det et
vidunderligt Vejr, ikke en Sky paa Himlen,
men der var heller ingen Vind. Kun nu og
da et lille Pust, og selvfølgeligt af Syd.
Og jeg der havde lovet min Kone, at vi
nok skulde komme til Rødvig. Efter at have
drevet rundt et Par Timers Tid, nærmede vi
os Nordre Røse i betænkelig Grad og nu var
vi altsaa kede af at krydse, hvorfor vi defini
tivt opgav Rødvig og besluttede at tage uden
lands, hvis altsaa. —
Ved Middagstid kom der lidt mere Luft og
da Kl. var 3 naaede vi virkelig Sverrig. Vi
fandt en sjov lille Havn »Klagshamn«. Den
var lavet ved, at man i Tidens Løb havde
kastet saa meget Affald, mest Granitbrokker,
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fra et nærliggende Kalkbrud, ud paa en saadan Maade, at der var opstaaet en Sø, for
bundet med Havet ved en Kanal. Inde i Søen
var der saa et Par Broer man kunde gøre fast
ved. By var der ikke meget af, kun 2—3
Huse. Den lokale kungliga Tullaren fortalte,
at om man fortsatte med at fylde op paa
dette Sted og paa denne Maade vilde Sverrig
og Danmark være landfaste om trehundrede
Aar. Dette kommer jo saadan set ikke til at
angaa os, men det maa da blive et Fandens
Job for Svenskerne at trække en Bjørn hjem
over saadanne Brokker. Da vi havde spist,
kunde vi imidlertid ikke afvinde Stedet mere
af Interesse, hvorfor vi satte Sejl og tog ud
til den nærliggende Badestrand, hvor der var
et imponerende Badeliv, i Betragtning af
Egnens tilsyneladende Ubeboethed. Vi ank
rede og da Vejret var smukt besluttede vi at
ligge her Natten over. Kl. 2,30 vaagnede vi
begge, det var frisket op, og nu laa vi og
huggede paa den mest nederdrægtige Maade,
og var straks klare over, at mere Søvn blev
der ikke tale om den Nat, og at det bare var
at komme afsted hurtigst.
Altsaa op med Sejlene og Ankeret, og nu
gjaldt det altsaa om at komme bort fra denne
Vig, som jeg i min maritime Uvidenhed var
søgt helt ind i. Vi holdt paa over mod Skræn
ten af Opfyldningen, en stjel Skrænt bestaaende af store Granitbrokker, aldeles ikke
noget opmuntrende Syn saa tidligt paa Da
gen. Nu var det altsaa bare om Æsken vilde
vende i denne Sø.
Det vilde den ikke, og nu drev vi ind mod
denne forbandede Skrænt, aah mit stakkels
Skiv, der maatte gøres noget, — jeg maatte
udenbords og se at faa den til at vende Snu
den den rigtige Vej. Min Kone udstødte
nogle forfærdede Skrig, da jeg forsvandt, for
det gjorde jeg, der var betydeligt dybere end
jeg havde ventet, men jeg kom op og fik fat
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i Staget og hængende der gik det saa de | efter var jeg stadig, trods ihærdige Renselsidste Meter ind til Skrænten. Uden Tvivl et sesforsøg, blommefarvet over hele Kroppen.
opbyggeligt Syn. Da vi netop var ved at ' Da vi nu paa vor videre Færden passerede
tørne, fik jeg Fodfæste paa en Sten og nu Limhamn gik vi ind for at fortsætte den af
lykkedes det. Ih, hvor det lettede at komme brudte Nattesøvn, og lagde os det første
ombord og holde udefter, uden at Baaden Sted, der var Plads, og var netop kommet til
havde faaet en Skramme. Inde paa Land saa Køjs, da vi igen blev purret ud af en unifor
vi den kungliga Tullaren i vild Galop ned meret Herre, der meddelte, at der skulde
mod os, kun iført Skjorte og Kalronger, han komme en Angare og netop ligge hvor vi laa.
havde aabenbart set os i vor svare Nød og Ja, hvad vi sagde, lad os gaa let hen over det,
ilede menneskekærligt ned for at redde de men fem Minutter senere var vi paa Vej ud
overlevende.
af Havnen i alt andet end Feriehumør.
Naa, vi fik lavet Frokost og havde en rig
&
tig god Tur op over Malmøbugten. Straks
over Middag friskede det krattigt op, og nu
skulde der rebes. Her ombord var der ingen
nymodens Narrestreger som Patentreb, saa
nu skulde der slaas Knuder, imens skulde
min Kone tage Roret. Det gik ikke saa godt,
vi fik Vand ind forfra og agterfra og fra
begge Sider, og jeg fik ikke rebet, men blev
i Stedet Uvenner med min Kone. — Hvad
skulde jeg arme Stakkel gøre, vi sejlede med
hele Lysthuset i Vandet.
Jeg holdt nu haardt op i Vinden og det
gik taaleligt, men saa vidt jeg kunde se
hjemad, men jeg havde opgivet at øve nogen
Indflydelse paa Sejlretningen. Hjem kom vi
Jeg skulde lige til at grine (ikke videre nu ikke, men til Klampenborg og ved Synet
taknemligt), da jeg kom til at se lidt nær af Sporvognen fik min Kone Hjemvé, hun
mere paa mig selv. Ih, du milde.
vilde i Biografen. Jeg maatte benytte al min
Min Kone havde netop fuldendt en dejlig Overtalelseskunst for at faa hende fra dette
blommefarvet Sweaters til mig og den havde besynderlige Forsæt.
jeg paa, men under Indflydelse af det sven
ske Saltvand var den vokset, mest i Længden
— og nu naaede den mig omtrent til Tæerne.
Jeg lignede Klovnen Grock. Fjorten Dage

»Klokkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.
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— saavel ForeningSs
som Private. — —
O
Forlang Tilbud.

•
Telf. Sundby 1940

Gunnar jensen
Kongens
Nytorv 6,

København K
Telf. C. *931é

Køb og Salg af Lystfartøjer.
Yachtassurance.
Sorgenfrigade 4
København N.

Tlf. Taga 8091 u.

Jeg strøg Storsejlet og nu gik det nordpaa
for Fokken alene, indtil jeg genvandt noget
af mit Mod og satte Storsejlet igen. Saa løje
de Vinden og uden særlige Oplevelser naaede
vi Helsingør Kl. 23 og fortøjede uden paa en
Skonnert i Grønnehave Havn.
Vi kunde saamænd godt naa at faa en god
Ferie endnu. Jo Tak, næste Morgen øste det
ned og stormede og fortsatte saaledes i fire
Døgn. V i tilbragte faktisk vor Ferie paa Ryg
gen i Køjen. Endelig Lørdag var Vejret godt
igen, men nu var det ogsaa paa Tide at kom
me hjemover. Jeg var ikke helt rolig og
ønskede at vi var hjemme i S. S. F., men
Turen hjem gik over al Forventning, efter
»kun« syv Timers Sejlads var vi hjemme igen
— lidt øjeblikkeligt afkølede m. H. t. Sejl
sport, men heldigvis ikke mere, end at vi
hvert Aar senere er gaaet paa den igen.
P.
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kommer hver 14. Dag, kan tegnes ved Adres men er det ikke saadan, at jo mere fremmed
se: Sejlerbladets Ekspedition, V. Allé 12, og ukendt en Mand er, jo nemmere bliver
Silkeborg, -f- Prisen er 4,50 Kr. pr. Kvartal han Medlem i Dag, — det duer ikke.
og 18,00 Kr. helaarlig.
Reporter.
Hvis vi kunde faa en Ordning, der gik ud
paa, at alle der ønskede Optagelse, blev proponerede af Medlemmer med mindst 3 til 5
Aars Medlemsskab, havde vi da en Mulighed
for at stoppe lidt for alle disse korte Med
lemsskaber.
Det pynter bestemt ikke paa vort
paa Grund af Restance
Navn, at vi med Mellemrum likviderer 25 til
Atter denne Gang bringer vort Medlems 50 Medlemmer paa Grund af Ligegyldighed,
blad en hel Række Navne paa tidligere Med og noget bør der gøres.
Red.
lemmer, som nu afgaar fra vor Forening paa
Grund af Restance. Ved Gennemgang af
ældre Numre af vort Medlemsblad ser man,
hvorledes denne ubehagelige og for vort
Ansigt udadtil uheldige Bekendtgørelse duk afholdes sikkert Søndag d. 18. Marts. Husk at
følge sidste Generalforsamlings Henstilling om
ker op Gang efter Gang.
at indbringe evt. Forslag til Offentliggørelse
Hvorledes skal vi komme denne kedelige
i Medlemsbladet, ogsaa om evt. Bestyrelses*
Udsmidning og ubehagelige Navneopraab til
mandater.
Livs i Fremtiden?

fllARKETEflDERIETS
fiRSREGRSKfiB
En Oversigt for vort Klubhus' Drift i det
forløbne Aar foreligger nu. Det er ikke uden S L E T T E T

H

en vis Glæde, at d'Hrr. Udvalgsmedlemmer
Munck Jørgensen og Sv. Aa. Rasmussen
møder op med netop 1944's Regnskab, der
viser en Fremgang i Forhold til 1943 paa Kr.
1100 den samlede Nettofortjeneste er Kr.
4233.
Glæden er sikkert lige stor over hele
Klubben naar det nu erfares, at Udrensning,
Istandgørelse samt Omlægning af vort Mar
ketenderi i Stedet for at koste Foreningen
Penge, har givet et klart Overskud, og den
Fremgang som var spaaet af Bestyrelse og
klartseende Medlemmer.

Hvad er nu egentlig Grunden til disse
Vi har opsøgt d'Hrr. Udvalgsmedlemmer
for at høre lidt om Planerne for det kom Slettelser? Er vel de 2 Spørgsmaal et Med
lem med Interesse for Foreningen stiller sig.
mende Aar i Klubhuset.
Til det første Spørgsmaal kunde man maaMunch Jørgensen, paa hvis Initiativ og
ske opstille den Ændring af Lovene, at man
ihærdige Indsats, Klubhuset fik en
— som det bruges i mange andre Sejlklubber
haardt tiltrængt Overhaling, ud
— lod Restanter afgaa ved en »stilh* Død.
taler: At nu maa vi søge at holde
Men dels er det jo ikke ærligt Spil, og dels
Standarden til' det nye Klubhus
er det jo en Kendsgerning, at saadanne Re
kommer, iøvrigt er han af den Formening,
stanter, før i Tiden, stadig gik rundt imellem
at selve Aanden i Huset maa siges nu at
os andre og tog Del i Foreningens Liv. I en
være saa tilpas frisk, som Livet en Gang er
Forening med 6—700 Medlemmer er det nu
mellem Sejlere.
ikke saa let at skille Faarene fra Bukkene,
Sv. Aa. Rasmussen, om er i Udvalget paa saa vil vi ikke fortsat se disse Offentliggørel
6. Aar mindes de første Aar,
ser af daarlige Kammerater, maa vi finde en
hvor han knap turde komme
ny Form.
alene ind i Klubhuset og erin
Til det andet Spørgsmaal er det ikke nok
drer om de Paastande, man
blot at sige Grunden til Slettelsen er Kon
fremførte den Gang, om hvad
tingentrestance. Der kan jo være en økono
der bar Forretningen, imedens
misk Baggrund for denne Restance. Taler man
de rigtige Sejlsportsfolk blev
med vor Kasserer, hvem det paahviler at kon
fortrængt fra deres Klubhus. Der har i disse trollere os alle sammen, faar man det nedAar været arbejdet mod et bestemt Maal, slaaende Svar, at Restancen sikkert skyldes
som iøvrigt ikke er naaet endnu efter hans at vedkommende Medlemmer har tabt al In
Mening. Der maa fares med Lempe i S.S.F. teresse for Sejlsport, thi efter 2 a 3 skriftlige
— foreløbig mere Hygge og Renlighed, og Henvendelser svares der overhovedet ikke.
mindre Hunde i Lokalet.
Ja, saa maa vi til at finde et eller andet at
Reporter.
trøste os med. f. Eks. det nærliggende, at der
jo ingen Sejlsport er paa 5. eller 6. Aar, og
som saadan prøve herigennem at forstaa
Restanterne.
Personlig vil jeg altid hævde mit gamle
Fra 1. Januar udkommer med Redaktion Standpunkt ogsaa i denne Forbindelse, at det
fra Provinsen et nyt stort og fyldigt Sejl er alt for let at blive Medlem af Sundby Sejlsportsblad. Vi har haft Lejlighed til at gen- Forening! Saafremt det var noget mere be
nemgaa de første 2 Numre og maa sige, at sværligt var der en Chance for, at nogle af
de virker tiltalende. »Sejlerbladet« hedder de ligegyldige Medlemmer allerede tabte
det nye Blad, og det skulde bringe interes Lysten før de blev optaget. Det er helt galt,
sant Læsestof for alle Sejlsportsfolk u. H. t. at fordi en Person pludselig faar Lyst til at
om deres Forening er Abonnent paa Bladet. gaa med Sundby Sejl-Forenings Emblem og
»Sejlerbladet« har iøvrigt samme Fejl som Kasket, kan denne Sag ordnes for 5 Kr., og
det udmærkede Blad »Sejl og Motor«, de vi har ingen Mulighed for senere at fratage
bringer intet af Interesse for Motorfolk.
Manden disse synlige Tegn paa Medlemsskab
Abonnement paa »Sejlerbladet«, der ud af S. S. F. — Protesten vil nogle sige, jo,
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Foraarsgeneralforsamlingen

Fra Bestyrelsen
Angaaende Reparation af Plankeværket.
I Henhold til Meddelelse i sidste No. af
S. S. F. er Reparation og Rydning begyndt
bag Skabene. Du har selvfølgelig været nede
og bjærget dit Grej.

•

•

*

Gennem et af vore Medlemmer er der
blevet indkøbt »Smørelse« af den rigtige
Slags, saa alle vore nye Broer atter i Aar
kan faa den reglementerede Omgang.
Byggefondet er nu oprettet med 1026 Kr.
Starten. Pengene er Renter af vort Deposi
tum hos Kommunen.
*

#

Foreningens mange værdifulde Præmier
er, som mange vil have bemærket, borte fra
Klubhuset. De er paa Grund af Tidernes
Usikkerhed anbragt i Bankboks.
V

V

•

Kapsejladsmærket i Sejlet er ikke beskyt
tet, saafremt det ikke er anmeldt til Kap
sejladschefen. Selv om Spørgsmaalet slet
ikke er aktuelt nu, bør du alligevel forvisse
dig om, at dit Nr. er bogført, der kommer
stadig nye Medlemmer og faar udleveret Nr.,
disse indregistrerede Nr. har selvfølgelig
Førsteret, hvis det viser sig den Dag vi atter
rykker ud, at der er flere med samme Mærke
i Sejlet.
sI«
i*C
sjs
Marketenderiudvalget beder Medlemmerne
hjælpe »Karla« med at klare Sagerne til
»Henry« kommer hjem. I det store og hele
gaar det flot. At et enkelt Medlem har ind
ført et ekskluderet Medlem beror sikkert paa
en Misforstaaelse, som ikke gentager sig, det
er sikkert ogsaa en ren og skær Tilfældighed,
at der har været indført Hunde igen.
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HUflD HOLDER „dCmtU" TILBAGE'?
Af Akilles

(Fortsat)

Det næste Problem er Gnidningsmodstan Skrogets malede Overflade. Som Regel sker
den, hermed menes det Greb, Vandet har i noget saadant ikke. Friktionen mellem Vand
Skroget. Nu kan du paastaa, at Vandet ikke og Skrog er større end Friktionen mellem de
er klæbrigt, men du maa indrømme, at det enkelte Vandmolekuler. Med andre Ord er
er en temmelig haard Substans, naar du det lettere at rive Vand fra hinanden end
hopper i det og faar et Maveplaster. Eller vi det er at rive det fra en malet Overflade.
tager et andet Eksempel. Vand er omtrentligt
Du kan til din egen Tilfredsstillelse prøve
800 Gange saa tæt eller uigennemtrængeligt dette ved at gaa ud med en hurtig Baad med
som Luft, husk det, Luft som du indaander. lavt Fribord. Naar den er paa Topfart, saa
Hvorledes kan man sige, at Luft er tæt eller anbring din Haand fladt imod Skrogets
uigennemtrængeligt? Vel, hvis den ikke er Overflade og bevæg den nedad, indtil Fing
tæt, hvad er det saa, der trykker paa os, rene er i Vandet. Du vil ikke have Følelsen
naar vi paa Gaden forsøger at gaa mod en af, at din Haand slynges tilbage, medmindre
Storm paa 20 m i Sekundet? Det er i hvert du har umanerligt tykke Fingre. Du vil op
Fald nogeet stærkt haandgribeligt, der river dage, at Vandet har dannet en Hinde, om
i dine Klæder, river din Hat af og gør det trent saa tyk som dine Fingre er tykke, og
nødvendigt for dig at læne dig fremover, og som leder Vandet langs Baaden. Flyt Haanstemme fra med Fødderne for at komme frem. den nogle faa Tommer ud, og du vil ikke
Det er Modstanden af Luft med 20 Meters være i Stand til engang at berøre Vandet,
Fart i Sekundet, der trykker med en Kraft uden at faa Følelsen af, at Huden bliver
af 26 kg pr. Kvadratmeter. Og Vand er 800 revet af.
Gange saa tæt!
En saadan tynd Vandhinde dannes langs
Se det er noget. Naar Luft kan slaa Fød Baaden, og den største Modstand opstaar
derne væk fra dig med sit Tryk, hvad kan ved, at Vandpartiklerne modsætter sig at
Vand saa gøre, naar det er 800 Gange saa blive revet fra hinanden. Med en Slags bro
tæt? Under Bunden af din Baad er der Mil derlig Kærlighed ønsker de alle at hænge
lioner, Billioner, Trillioner smaa bitte Vand- sammen. Men nogle hænger fast ved Skroget
draaber, og enhver af dem prøver at hænge og andre ved det øvrige Hav, og de gode
fast ved Skroget. Tror du det ikke? All right, Venner maa skilles. Men Jøsses, hvor de
tag et almindeligt glat Stykke Træ, stryg det stritter imod Adskillelsen.
et Par Gange med Maling, stil det op med en
Netop her vil nogle paastaa, at det er helt
svag Hældning og hæld en Kande Vand over forkert — (det vil de ikke gøre, hvis de har
det. Render alt Vandet af og efterlader Bræd- gjort Forsøget med Haanden fladt imod
tet helt tørt? Selvfølgeligt ikke. Noget af Skroget) — af den simple Grund, at enhver
Vandet bliver hængende ved Brædtet, indtil ved, at jo glattere et Skrog er, des mindre
det tørrer bort. Sagde du »bliver hængen er Modstanden. Hvis Størsteparten af denne
de«? Jasaa, Vandet bliver hængende, selv om Modstand er opstaaet imellem de enkelte
det ikke er klæbrigt. Nu er vi ved at forstaa Vandpartikler skulde det bevise, at Friktio
hinanden. Vi er enige om, at Vand er tungt nen mellem Skrog og Vand ikke betyder
og at Bølgerne, der løftes over Vandoverfla stort.
den, maa optage en Masse Kraft, og vi er
Dette er meget rigtigt i Teorien men ikke
ogsaa enige om, at Vand er noget mere klæb saa godt i Praksis. Thi hvad sker, hvis Skro
rigt, end det synes ved første Skøn.
get er ru? Lad os se paa Tingene som gen
Har du nogensinde prøvet at rive et Glas nem et Mikroskop. Selv den mindste Ujævn
Vand itu? Det har du ikke, men hvis det var hed, du kan se eller føle uden Hjælp af et
muligt for dig at gøre et saadant Eksperiment, Instrument, vil ligne et Bjerglandskab genvilde du finde, at de enkelte Vandpartikler i nem et Mikroskop. Hver af disse mikroskopi
hænger ved hinanden næsten med samme ske Bjergtoppe og Kløfter vil fange og fast
Klæbrighed, som de hænger ved en anden holde bittesmaa Vanddraaber, der vil dynge
Overflade. Naar vi taler om Gnidningsmod sig op over Ujævnhederne. Med andre Ord
stand, hentyder vi sædvanligvis til den, som vil de gøre den opstaaede Hinde ru og
om Vandpartiklerne virkeligt gled over ujævn. Naar du nu forsøger at adskille Van
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det, saaledes at noget vil blive tilbage i Søen
og noget vil følge med Baaden, vil Brud
linien blive ru. Riv et Stykke godt Tøj i
Stykker, og du vil se, at naar du har begyndt
og Brudlinien er lige, fordrer det meget lille
Kraft af dig. Derpaa faar du fat i en Las, der
ikke er saa let at rive itu. Riften vil zig
zagge og fordre stor Kraft.
(Fortsættes).
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Slettede paa Grund af Restance
Følgende Medlemmer er pr. 1. Januar 1945
slettet af Foreningens Medlemsprotokol paa
Grund af Restance.
Der har været tilskrevet d'Hrr. om Restan
cen paa lovformelig Vis, uden disse dog har
reageret herpaa.
Ifølge vore Love offentliggøres nu Navne
ne i Medlemsbladet, og Medlemmerne bedes
være os behjælpelig, saafremt disse Herrer
skulde forvilde sig ind paa vort private, og
for dem nu tabte Rige.
De slettede er:
A 53. S. V. Nielsen, Bremensgade 60, 4.
A. 225. Ingvar M. Strandbech, Moldaugade 13.
A. 241 E. Kjeldsen, Bachersvej 37 D.
A. 292. JJ. E. Andersen, Italiensvej 6 St.
A. 313. Aa. R. Jensen, Messinavej 1, 4.
A. 424. H. Nielsen, Røsaagade 4 .
A. 443. A. O. Fries, Bjørneklovej 8, St.
P. 19. Kaj Hansen, Halgreensgade 3, 3.
P. 56. V. Vilhelmsen, Jægersborggade 46.
P. 57. E. R. Nicolajsen, Mejlgade 59, Aarh.
P. 88. S. Aa. Pedersen, Grækenlandsvej 44.
P. 110. C. F. Madsen, Vejlegade 7, St.
(Den nuv. Adresse kendes ikke).
P. 133. H. Tanzer Petersen, Lybækgade 6, 1.
P. 136. Karl Aage A. Torp, Valborgalle 30.
P. 223. A. Jacobsen, Polensgade 16, 1.
Bestyrelsen.
Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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afholdes SØNDAG DEN 1. APRIL 1945 (PAASKEDAG) KL. 10 FORMIDDAG
I Amager Selskabslokaler, Markmandsgade.
D a gso r de n :
Punkt 1. Valg af Dirigent.
Punkt 2. a) Protokol, b) Beretning.
Punkt 3. Godkendelse af de paa Efteraarsgeneralforsamlingen
foretagne Eksklusioner.
Punkt 4. Aarsr egnskab.
Punkt 5. Bevilling af Midler.
Punkt 6. a) indkomne Lovændringsforslag, b) Andre Forslag.
Punkt 7. Valg.
Punkt 8. Eventuelt.
Følgende Poster staar til Valg:
a) Kasserer: Th. Sparre.
b) Sejladschef: S. A. Larsen.
c) Kapsejladschef: E. Nilsson.
d) 2 Repræsentanter: H. Sørensen og P. Munch Jørgensen.
e) 1 Revisor: Østergaard.
f) 2 Maalere: E. Nilsson og E. Andersen.
Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være Formanden i
Hænde senest 24. Marts 1945. Dette gælder ogsaa Forslag om Kandidater til Valgene.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.
Hvis Omstændighederne tillader det, vil der efter Generalforsamlingen blive af
holdt Frokost under kammeratlige Former med medbragt Frokostpakke. Ligeledes
vil der blive forsøgt afholdt en Eftermiddagsmatiné med lettere Underholdning,
hvortil Medlemmernes Damer ogsaa indbydes efter Generalforsamlingen. Opslag
herom med Program vilde blive ophængt i Klubhuset. Foreningens Klubhus er
lukket denne Dag!
Bestyrelsen.

EHSHLUSIOnERflE
paa Efteraarsgeneralforsamlingen
Naar Medlemmerne af S. S. F. ovenstaaende har læst om Afholdelsen af Generalfor
samlingen og set Dagsordenens Punkt 3, vil
maaske en og anden udbryde: »Hvad er nu
det for noget Pjat, skal vi nu til at spilde
Tiden med det Fiskerivrøvl igen.«
Og et saadant Udbrud vil være berettiget.
Det er derfor nødvendigt paa Forhaand at
gøre Rede for Aarsagen til, at denne Sag
atter tages op til Behandling, og det kan saa
maaske medvirke til, at vi ikke behøver at
spilde saa meget Tid paa Spørgsmaalet paa
Generalforsamlingen, naar Medlemmerne i
Forvejen er orienterede.
Som Deltagerne i Efteraarets Generalfor

samling vil erindre, blev der her under Be
retningen vedtaget en Resolution af følgende
Ordlyd:
»Generalforsamlingen den 30. Oktober
1944 udtaler sin allerskarpeste Misbilligelse
af det Forsøg, der fra 20 navngivne Personer
gennem Overretssagfører P. N. Sølling har
været gjort og gøres paa at nedbryde og om
styrte Sundby Sejlforeningens Love ved
gennem Ministeriet for offentlige Arbejder og
andre Autoriter at tiltvinge Erhvervsfiskere
Adgang til Benyttelse af Foreningens Havn.
Generalforsamlingen finder, at de i denne
Sag af disse saakaldte Fiskere foretagne
Skridt er af en for Foreningen saa alvorlig
og skadelig Art, at man ser sig nødsaget til
at ekskludere disse Medlemmer, jfr. Lovenes
Paragraf 7.«
Resolutionen blev fremsat og vedtaget efter
at Formanden i Beretningen havde redegjort
for Sagen indtil daværende Tidspunkt.

3. Aarg.

Eksklusionen blev pr. Brev meddelt de
paagældende, ligesom den blev meddelt i
Medlemsbladet.
Man skulde herefter tro, at denne Sag var
ude af Verden. Men det er den øjensynligt
ikke endnu. De ekskluderede Medlemmer
har nu rejst en Prøvesag, der vil komme for
i Landsretten i den kommende Tid, hvor man
forsøger at betvivle Eksklusionens juridiske
Holdbarhed, idet man henviser til forskellige
Ting, der skulde gøre en saadan Eksklusion
ulovlig. Bl. a. paaberaaber man sig, at Eks
klusionen ikke var optaget paa Dagsordenen
som selvstændigt Punkt.
Det maa uomtvisteligt have været en ind
bringende Forretning at drive Fiskeri fra For
eningens Havn, naar man nu skrider til at
rejse en Landsretssag herom. En saadan Sag
er jo ikke gratis. Og det synes at give et
Fingerpeg om, at det var paa høje Tid, denne
Trafik blev standset.
Da der saaledes hersker Tvivl om, hvor
vidt en saadan Eksklusion, foretaget af Gene
ralforsamlingen, er juridisk lovlig, har Be
styrelsen besluttet at genoptage Spørgsmaalet
for uigenkaldeligt at faa slaaet fast, at om
talte Personer er uønskede i Foreningen. Og
det vil for Foreningslivet i sin Helhed være
af uoverskuelig Betydning, hvis man ad Ret
tens Vej skulde kunne omstyrte de Vedtagel
ser, en lovmæssig Generalforsamling fore
tager. Der kan maaske saa diskuteres om de
rent formelle Omstændigheder, Vedtagelsen
er foregaaet under. Resultatet bliver for mig
det samme.
Bestyrelsen henstiller nu til Medlemmerne
at møde op paa Generalforsamlingen og saa
tydeligt som muligt og med al mulig Hensyn
tagen til det formelle at give Udtryk for
Flertallets Mening i denne Sag. De eksklude
rede vil selvsagt faa Lejlighed til at komme
til Stede, saaledes som det i Lovene er ud
trykt, at man kan faa en evt. Eksklusion prø
vet og godkendt paa førstkommende Gene
ralforsamling. Man skulde synes, at noget
saadant var overflødigt i dette Tilfælde, hvor
Eksklusionerne er foretaget af en Generalfor
samling, men naar vi nu lader disse prøve
igen, er der vistnok taget alle skyldige Hen
syn,
og vist lidt til.
Formanden.
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DEn KOmHIEnDE TIDS SEJLADS OG N. L. REGLEI)

Vor Kapsejladschef
Erik Nilsson redegør
i det følgende for nogle
Problemer vedrørende
N. L. Kapsejladsbaadene.

Om vi staar overfor en Sejlsæson, eller om
vi maa væbne os med Taalmodighed endnu
et Aar er uvist. Men vi vil i hvert Tilfælde
begynde at interessere os for de Kapsejladser,
der før eller senere maa komme. Det vil være
naturligt at spørge om Efterkrigstidens Sej
lads helt vil blive præget af de samme Klas
ser og Regler som før Krigen, om N. L.
Sejladserne vil blive bibeholdt i samme Ud
strækning, og om N. L. Reglen vil forblive
uændret og stadig benyttet til alle gennemgaaende Udregninger.
Med Hensyn til Klasse og Entypebaadene
er der kun kommet to nye frem, Femmeteren
og Folkebaaden. Femmeteren er slaaet rigtig
godt an, Folkebaaden derimod har vi ikke
set ret meget til.
En Ting har imidlertid ikke, og vil sikkert
heller ikke ændre sig, det er stadigvæk dyrt
at sejle Klassesejlads. Hvis de økonomisk set
mindre velstillede Mennesker vil sejle Kap
sejlads, maa de enten ty til en for Tursejlads
uanvendelig Sejljolle, eller ogsaa med deres
forskelligartede Fartøjer sejle efter N. L.
Reglen.
I Erkendelse af N. L. Reglens Betydning
for enhver Klub, der arbejder paa bred Basis,
har Sundby Sejl-Forenings Bestyrelse taget
denne op til en nærmere Undersøgelse ud
fra de Erfaringer, der er indhøstet i Aarenes
Løb.
Mange vil spørge om N. L. Reglen ikke
er saa god, at det er vanskeligt at foretage
Forbedringer. I det store og hele er N. L.
Reglen god, men paa enkelte Punkter kan
den sikkert forbedres. Det virker jo unægte
ligt noget voldsomt, at det Længdemaal der
indgaar i Formelen, skal formindskes med
hele Maalet for største Bredde. Man har da
ogsaa set meget brede Fartøjer som udpræ
gede Maalbedrøvere og Præmieslugere. At
forandre noget ved dette er selvfølgelig ikke
saa ligetil, da det i saa Fald er selve N. L.
Formlen, der skal ændres.
Derimod er der en lille Bestemmelse, der
ikke angaar selve Formlen, der længe har
virket som en Bremse for N. L. Baadene, og
som derfor kunde trænge til at ændres.
Det er Bestemmelsen om, at Sejlplanets

Højde ikke maa overstige 1,5 Gange Basis. kunne opnaa en bedre Balance. For Eksem
(Højde = Maalet fra Dæk til øverste sorte pel har en Del N. L. Fartøjer tidligere været
Ring eller til Skivgat Basis = Maalet fra rigget med Klyver eller Udrigger for en bred
Bomnok eller sort Ring til Forkant af Fok Fok. Ved at rigge Baadene om uden Klyver,
stage) .
har de faaet det Amerikanerne kalder en
At en Begrænsning af Sejlplanets Højde er »Uvejrsrorpind«, saaledes at Rorsmanden
gavnlig, kan der ikke herske Tvivl om, men faar prøvet sine Armkræfter, saa snart det
Forholdstallet 1,5 synes dog efterhaanden at bare blæser en jævn Brise. Den eneste Ud
være blevet for lavt, idet det vanskeliggør vej er saa at flytte Masten frem eller at af
det for N. L. Sejlere at modernisere deres korte den lange Bom, i begge Tilfælde bliver
Rig og tage Del i den naturlige Udvikling, Basis mindre, og Riggen vil i de fleste Til
der er sket paa dette Punkt.
fælde være hjemfalden til Straf, Erfaringen
Hertil vil maaske nogle sige, at N. L. Reg viser nemlig, at næsten alle disse Fartøjer
len ikke er beregnet til at modernisere eller allerede ligger paa Strafgrænsen trods deres
konstruere efter, men at den kun er en Op- forholdsvis lange Bom, idet Fortrekanten
efter Fjernelsen af Klyverbommen er blevet
samlingsregel.
Dette kan der maaske være noget om, men meget smal.
man maa dog ikke glemme, at N. L. Sejlerne
En Forhøjelse af Strafgrænsen vil ikke
selv om de ikke er i Stand til at foretage kost alene give friere Hænder med Hensyn til Ud
bare Nyanskaffelser gerne ved mindre og for arbejdelsen af Riggen, men den kan ogsaa
dem overkommelige Moderniseringer vil tage give bedre Mulighed for Ombygning og
Del i de tekniske Fremskridt.
Modernisering af Baadens Ruf og Indretning.
Bestyrelsen har paa sidste Møde behandlet
Nogle Eksempler herpaa har vi set paa vor
et Forslag om at ændre det omtalte Forholds egen Baadeplads, hvor nogle ældre Spids
tal fra 1,5 til 1,7, og agter at gaa ind for dette gattere skulde udstyres med ny Kahyt og
Forslag paa »Dansk Sejlerdag«s Aarsmøde.
Forkahyt, for at faa Plads til denne maatte
At Forslaget ikke er helt uberettiget ses Masten flyttes lidt tilbage.
Da Baadene imidlertid i Forvejen er lidt
tydeligt af, at et Gennemsnit for samtlige
Klasser og Entyper giver et Forholdstal, der luvgerrige, maa den ud over Agterenden
ligger betydeligt over 1,5. Saaledes har den ragende Bom afkortes med det Resultat, at
i visse Kredse saa populære Drage et For der kommer Straf paa Riggen.
Som man ser vil en Forhøjelse af Straf
holdstal paa 1,87 (det Tal der fremkommer
grænsen bringe mange Fordele, det vilde
ved at dividere Højden med Basis).
5 forskellige 5% m viser et Gennemsnits imidlertid være forkert at foregøgle Sejlerne,
tal paa 1,82. En Del forskellige 5 m giver at en saadan Ændring vil bringe lutter For
et Gennemsnit paa 1,73, naar dette Tal trods dele til alle N. L. Sejlere. For det første kan
det meget smalle Storsejl er relativt lavt, de Sejlere, der ikke har Straf paa deres Rig,
skyldes det den usædvanligt brede Fortrekant jo ikke være særligt interesserede i, at denne
En Samling ældre og nyere Spidsgattere formindskes eller helt bortfalder hos deres
fra 4 forskellige Klasser giver et Gennemsnit Konkurrenter. Ud fra dette Synspunkt vilde
paa 1,70. Den nordiske Folkebaad har et det imidlertid være umuligt nogensinde at
Forholdstal paa 1,73.
lave Forbedringer, der maa være en Over
Før man har tilsluttet sig Forslaget om For gangsperiode, der skal overstaas, og Tids
højelsen af Strafgrænsen, har man først punktet er sikkert det bedst mulige, idet man
undersøgt hvad der taler for og imod samt ikke i de senere Aar har haft Mulighed for
gjort sig klart alle de Konsekvenser det fører at anskaffe sig nye Sejl, der i saa Fald ret
med sig.
naturligt vilde have været syet med et vist
Først kan det maaske afføde en Debat om Hensyn til de gældende Regler.
hvorvidt det i det hele taget er nogen For I En anden Ting man maa gøre sig klart er,
del med en høj og smal Rig, man har jo set at der ved det for visse Klasser og Entyper
fine Sejlere med en forholdsvis lav og bred fastsatte N. L. Maal, er taget et vist Hensyn
Rig. Naturligvis findes der Undtagelser, men til Riggens Højde. For Spidsgatterne gælder
Erfaringen har dog vist, at den bedste Ud dog, at de siden det sidst fastsatte N. L. Maal,
nyttelse af et givet Sejlareal er en Rig, som har udviklet sig kolossalt i Retning af højere
vi ser den hos vore moderne Klasse- og og smallere Rig, for Eksempel har de nyeste
Entypebaade.
Klassespidsgattere et Forholdstal paa 1,9.
At en smal Rig er langt mere handy end
Som man vil se, giver en Forhøjelse af
en bred, kan der sikkert ikke være Tvivl om, Strafgrænsen ikke i første Omgang en rent
navnlig da den smalle Rig som Regel giver maalmæssig Fordel til alle N. L. Sejlerne. —
et mindre Sejlareal.
Formaalet er imidlertid ogsaa nærmest at faa
Langt større Betydning har det imidlertid ændret en forældet Bestemmelse, der i det
at mange daarligt afbalancerede Fartøjer ved lange Løb virker hæmmende paa Udviklin
en Forhøjelse af Strafgrænsen, ustraffet vil gen for N. L. Sejladsen.
E. N.
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Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. Januar 1944
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1944 ....
Bankbog: Øvelsesfond pr. 1. Januar 1944.
Postgirokonto pr. 1. Januar 1944
Indskud
Kontingenter:
6,583,15
Aktive
1,085,50
Passive
204,00
Indgaaede Restancer
9,652,15
Pladsleje
Indgaaede Restancer ....
193,05
9,845,20
~j~ refunderet
589,60
Marketenderiet:
Indbetalt i 1944 ifølge Regnskab
4,217,58
-i" Udbetalt vedr. 1943
125,06
Salg af Emblemer, Nøgler og Standere
Diverse Indtægter:
37,50
Lejeafgift: Malerudsalget
150,00
Lejeafgift: Baadebyggeriet
Salg af Brænde
118,75
20,00
Salg af en Flagstang
138,69
Indvundne Renter
464,94
51,32
Udgifter v. Telefonautomaten
Indgaaet for Flytning af Baade ....
Salg af Jolle

41,09
3,774,05
717,23
157,43
1,095,00

7,872,65

9,255,60

4,092,52
234,75

413,62
7,00
172,25
27,833,19

Kr.

for Tiden l.-l. til 31.-12. 1944

Lønninger:
Kasserer
Pladsmand ..
Forsikringer:
Brandforsikring, Baade
Indkassering af Præmier

1,128,00
1,562,50

3,168,00
150,00
3,318,00
~j~ Indbet. af Medlemmer 2,838,90
Lovpligtig Ulykkesforsikring
Tyveriforsikring
Brandforsikring, Klubhus og Inventar
do. Masteskur og Plankeværk
Lejeafgift til Kommunen
Reparationer og Vedligeholdelse:
Klubhus og Inventar
Drejeskiver, Vogne, Skinner og Bøjer
Spil
1,052,55 ~
Salg af brugt Spil...
266,20
Pladsen
Redskabsskur
Arbejdsskur nordre Plads
Broer og Bolværker
Pramme
Løftestænger
Standere
Barograf
Nedrivning af gi. Masteskur
Laage etc. nordre Plads
Flagmasten
Øvelsesbaaden
Bladet:
Trykning, Clicheer, Porto m. m. ...
Annoncer
386,00
-r- Indg. f. Medlemmer
1,127,00

479,10
30,90
13,50
44,66
20,07

2,690,50

588,23
6,400,00

955.59
894.60

16,574,48

114,96
151,14
25,10
67,40
80,63
439,23
085

438,38

Overskud v. Pinsefest
Øvrige Udgifter:
Kontorart., Porto, Tryksager, Telf.
Skat og Vandafgift
Repræsentation
Renovation
Blomster og Telegrammer
Generalforsamlinger og Møder
Mødeprotokol, Sejlerskolen
Abonnement paa Falck
Kontingent K. D. Y. 1943 og 1944
Revision
Sagførersalær og Udg. v. Retsmøder
Kørsel
Emblem til Æresmedlem
Annonce i A. B
Brandfolkenes Musikkorps
Lukning af Havn
Diverse
Navigationskursus:
Lærerhonorar vedr. 1943
Leje af Lokale 1943
Indb. af Elever v. 1943

Udgifter:

Transport...
Udgifter ved Fester:
Standerhejsning
Roskildetur, 11. Juni 1944
Sommerfest, 20. August 1944
Afriggergilde
Diverse Smaafester

732,75
832,39
52,55
388,50
105,00
901,83
13,20
43,75
90,00
19,00
101,50
38,00
75,00
16,00
25,00
20,00
77,00
3,531,47

175,00
65,65
240,65
140,00

Indbetalt af Elever vedr. 1944 ...
Bankkonto:
Saldo pr. 1. Januar 1944
+ Indsat
Hævet
Bankbog, Øvelsesfond:
Saldo pr. 1. Januar 1944
2 pCt. af Marketenderiets Overskud
Renter
Indsat
Girokonto:
Saldo pr. 1. Januar 1944
+ Indsat
Hævet
Kassebeholdning pr. 31. December 1944

786,35
384,47
240,00
265,32
1,962,36
2,87
148,91
90,48
104,50

100,65
3,632,12
266,00

3,366,12

3,774,05
14,873,06
18,647,11
13,867,62

4,779,49

717,23
84,66
30,82
455,86

1,288,57

157,43
2,685,96
2,843,39
1,991,10
Kr

Byggefond, Bankbog:
Indvundne Renter
Medlemsantal:
Aktive: 371

27,833,19

1,026,39

Passive: 172 — Passive B: 3.

60,00
17,00
65,75
97,92

852,29
533,86

T. SPARRE
Kasserer.
6,076,12

2,332,63

Aftrykte Regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte Beholdninger var til Stede.
København, den 12. Februar 1945.

1,513,00

819,63

Transport...

16,574,48

G. ØSTERGAARD,
Revisor,

E. HAAGEN MELBØL,
Revisorsuppleant,
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Status pr. 1. Januar 1945

Akt
Kasse- og Bankbeholdning samt Giro
Varelager i Marketenderi
Broer og Indhegninger
Vogne og Skinner
Øvelsesbaad
Skure og Cyklestativer
Flagmast
Klubhus
Inventar
Depositum til Kommunen
Restancer:
Kontingent
Pladsleje
Præmier i Behold anslaaet
Bankbog: Øvelsesfond
Bankbog: Byggefond

NR. 11

Festregnskaber 1944
6,165,64
115,40
50,00
700,00
850,00

STANDERHEJSNING, 7. MAJ 1944
Traktement for Gæster
Musik
Overskud v. amerikansk Lotteri

1,00
500,00

600,00
700,00
3,000,00
324,50
30,70

Kr.

355,20
100,00
1,288,57
1,026,39
15,452,20

Passiver:
Depositum, H. Bergmark
Skyldig Omsætningsafgift pr. 31. Dec. 1944
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens Formue
Kr.

300,00
422,90
5,000,00
1,288,57
1,026,39
7,414,34
15,452,20

Omsætning og Bruttofortjeneste
28,340,00
11,371,15
1,527,13
332,60
16,967,30
7,465,96
1,581,89
765,31
90,00
22,32
5,139,35
742,44
53,645,67

20,699,78

Naar herfra trækkes følgende Omkostninger:
Lønninger
Omsætningsafgift
Brændsel
Vask og Rengøring
Vedligeholdelse
Telefon
Is
Diverse
Bogføring

3,989,21
11,329,30
242,00
258,82
68,38
52,10
137,95
89,02
300,00

fremkommer en Nettofortjeneste paa

Traktement, Præmier m. m

Udgift Kr.

151,14

SOMMERFEST, 20. AUGUST 1944
Underholdning
Leje af Lokale
Musik
Scenepasning
Kontrol
Tryksager

100,00
100,00
165,00
10,00
16,50
18,60
410,10

Salg af Billetter
Salg af Baltegn

243,00
142,00
Udgift Kr.

AFRIGGER GILDE, 14. OKTOBER 1944
Traktement
Musik
Tryksager, Porto m. m
Præmie til Amerikansk Lotteri
47 Deltagere
Amerikansk Lotteri

307,45
56,00
41,55
24,40
282,00
80,00
Udgift Kr.

Musik, St. Hans Aften
Musik, Klubaften 15. Juli
Besøg paa Hovedbrandstationen 23. Juli
Amerikansk Lotteri St. Hans Aften ...
Udgift.
PINSEFEST
Amerikansk Lotteri
Musik

København i Januar 1945.

362,00
67,40

56,00
30,46
5917
145,63
65,00
80,63

59,65
58,80
0,85

Kassererens Kommentarer
16,466,78
4,233,00

4,217,58
517,08
4,734766

Til enkelte af Posterne paa Regnskabet skal jeg knytte føl
gende Kommentarer:
Indtægter:
Posten Indskud Kr. 1,095,00 fremkommer saaledes:
Nyindmeldelser, aktive: 27 Stk. a Kr. 25,00
Nyindmeldelser, passive: 40 Stk. a Kr. 5,00
Nyindmeldelser, passive B: 1 Stk. a Kr. 5,00
Overflyttet fra passive: 12 Stk. a Kr. 20,00

Herfra skal trækkes:
Skyldig Omsætningsafgift
for December 1944
Forringelse af Varelager

385,00
25,10

Indtægt Kr.

der er anvendt saaledes:
Indbetalt til S. S. F
Betalt skyldig Omsætningsafgift for
December 1943

114,96

DIVERSE SMAAFESTER

Marketenderiet har i 1944 haft følgende
Afgiftspligtigt 01
Afgiftsfrit 01 og Vand
Vin og Spiritus
Kaffe og Brød
Chokolade etc
Tobaksvarer

Udgift Kr.
ROSKILDETUR, 11. JUNI 1944

Sundby Sejl-Forenings Marketenderi
DRIFTSREGNSKAB FOR AARET 1944

168,92
55,00
223,92
108,96

675,00
200,00
5,00
240,00
1,120,00

refunderet Indskud ved nægtet Optagelse ...
422,90
78,76

Kr
501,66

25,00
1,095,00

4,233,00

A. JENSEN, Regnskabsfører.

Beløbet Kr. 589,60, der trækkes fra under Posten Pladsleje er
det Beløb, som er blevet refunderet Medlemmerne ved disses
Overtagelse af den fulde Forsikringspræmie.

NR. 11

SS F

De 50 Kr. for Afskrabning af Flagmast skyldes Medlemmer,
der deltog paa Øvelsesholdet, idet disse under Sv. Aa. Larsens
Ledelse paatog sig dette Arbejde, paa den Betingelse, at For
eningen indbetalte Arbejdslønnen til Øvelsesfondet.

Lejeafgift af Malerudsalget Kr. 37,50. Denne Post er i Aar
reduceret med Kr. 37,50, hvilket Beløb blev refunderet Hansen
ved Ophævelsen af Lejemaalet.
Udgifter:

Der var pr. 1. Jan. 1944 et Medlemstal paa ialt
+ Tilgang i 1944 (aktive 27 - passive 41)

Forsikringer Kr. 588,23. Denne Udgiftspost er faldet væsentlig
i Forhold til sidste Aar, men dette skyldes selvfølgelig Med
lemmernes Overtagelse af Forsikringsbyrden vedrørende Far
tøjernes Brandforsikring.
Bladet Kr. 819,63. Denne Udgiftspost er steget med ca. 320,00
Kr., hvilket for Størstedelen skyldes Udsendelse af Ekstraudgave
i Forbindelse med ekstraordinær Generalforsamling samt en
noget større Anvendelse af Clicheer.
Fester Kr. 438,88. Denne Udgiftspost er faldet med ca. 300,00
Kr., hvilket væsentligst skyldes, at Foreningen i 1944 ingen
Pinseudflugt havde, idet denne Udgift i 1943 beløb sig til 400,00.
De øvrige Poster paa Regnskabet viser i det store og hele ikke
særlige Ændringer i Forhold til 1943, og jeg skal til Slut blot
redegøre for Beløbet: Indsat Kr. 455,86 under Posten: Øvelsesfond. Dette Beløb fremkommer saaledes:
Rest for Salg af Jolle
Amerikansk Lotteri v. Standerhejsning
Amerikansk Lotteri v. St. Hans Festen
Amerikansk Lotteri v. Pinsefest
Afskrabning af Flagmast

SIDE 5

Afgang i 1944 (Slettet 51 - Ekskluderede 17 - Døde 5 Udmeldte 16)
89
Medlemstal pr. 1. Jan. 1945
546
Medlemstallet er i 1944 formindsket med 21 Medlemmer, som
fremkommer saaledes:
Ekskluderede
Dødsfald
Ialt

172,25
108,96
65,00
5965
50,00

Men hov! Der begaar jeg vist en Fejl.
Vanskeligheden ved at skrive en saadan
Beretning er altid at faa begyndt rigtigt. —
Nogle Forfattere begaar den Fejl, at de sprin
ger hovedkuls ind i Handlingen med det
Resultat, at Læserne griber sig til Hovedet,
ikke kan finde ud af hvem, der er hvem, og
hvor det foregaar, og i Stilhed lægger Aandsproduktet fra sig for aldrig senere at vende
tilbage til det.
Andre bruger de 14 første Sider til indgaaende at beskrive Landskabets Sceneri,
Personernes Titler, Alder, Udseende, Køn og
eventuelle Slægtskabsforhold, hvorved de
afstedkommer, at langt de fleste af Læserne
er faldet i en blid og drømmeløs Søvn alle
rede ved Side 4, og kun de mere standhaftige
holder ud til Side 7, men alle opgiver de at
finde noget af Interesse i Forfatterens Aandsfrembringelser, og derved snyder de rimelig
vis sig selv for en virkelig Berigelse.
Ak jal Vi Forfattere har det ikke nemt.

Nu er vi straks tværs af Gilleleje Havne
fyr, sagde Petersen, skal vi ikke hellere tage
derind og afvente bedre Vejr?
Jeg saa strengt paa ham.
Det var vanskeligt paa Grund af Mørket,
og fordi Baaden huggede og sprang i den
voldsomme Sø; men jeg gjorde mit bedste.
Jeg skal til Aarhus, sagde jeg.

17
5
22

Det viser sig saaledes, at vi paa Trods af Krigens sjette Aar
og total Stilstand i Sejlsportens Udøvelse, trods alt har haft
lige saa stor Tilgang som Afgang, ja endda har 1 Medlem i
Overskud, hvilket jo kun kan siges at være et glædeligt Resul
tat. Idet jeg med min Redegørelse haaber at have belyst even
tuelle Tvivlsspørgsmaal vedrørende Regnskabet, anbefaler jeg
dette til Medlemmernes velvillige Behandling paa den kommen
de Generalforsamling og ønsker, at S. S. F. i de kommende Aar
nu maa komme ind i en rolig og sund Udvikling til Gavn for
saavel Foreningen som dens Medlemmer samt vor kære Sport.
Kassereren.

455,86

Foreningens store Langtursfarer G.
Østergaard indleder denne Gang en
ny og interessant Langtursbeskrivelse, vi skal i næste Nr. bringe et ud
førligt Kort over Ruten og en
ordentlig Bid af »Historien«.

567
68
635

Jeg maa vel hellere begynde med Begyn
delsen, kort forestille Dramaets Hovedperso
ner og derefter gaa over til en kronologisk
Fremstilling af Handlingen.
Petersen, som allerede tidligere havde døjet
ondt og godt med mig paa mine tre første
Langture, vil sikkert være en Del af mine

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK

Læsere bekendt. Til Oplysning for nyere til
kommende skal jeg meddele, at han var ferm
til alt i en Baad forefaldende, — en eminent
Kok, — hvilket er af stor Betydning, — og
en god Kammerat, hvilket er af endnu større
Betydning. Hvis han i det Hele taget havde
nogen Fejl, maatte det være, at han var lidet
talende og derfor ikke altid noget særlig op
muntrende Selskab.
Men han var som sagt god nok.
Den næste paa Listen var min Søn, —
endnu ikke fyldt 13 Aar, — der havde ofret
de første 8 Dage af sin Sommerferie paa
Hjemmets Alter for at kunne tage Turen med
fra København til Aarhus, en Rejse, som han
langt nemmere og hurtigere kunde have fore
taget med D. S. B. via Kalundborg.
Og den tredie og sidste var altsaa mig selv,
Skipperen paa Motorbaaden »Kiss«.
Aarsagen til at vi — som nævnt i Begyn
delsen — befandt os ud for Gilleleje var, at
vi, da vi planlagde Turen, havde bestemt os
til, at der dette Aar skulde være lidt Sport
med i Foretagendet og derfor havde bestemt
os for en non-stop Tur fra København til
Aarhus. Derfra kunde vi saa efter nogle
Dages Ophold luske hjemad som det passe
de os via Storebælt og sønden om Sjælland.
Men Hovedformaalet var som sagt Køben
havn—Aarhus i eet Stræk, og forudgaaende

M. H. KRAUSE A / s
wj, TUiécUandUt

(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg.l 483

Filialen: Strandlodsvej 63
Telefon Amager 9816
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Maalinger og Beregninger havde givet føl
gende Resultat:

Husk Generalforsamlingen

Distance: 108 Sømil.
Med 6 Knobs Gennemsnitsfart en Sejltid
paa 18 Timer.
Et Petroleumsforbrug paa 54 Liter.
Afsejling Lørdag Kl. 17, Kronborg rundes
før Mørkets Frembrud, Natsejlads med Kurs
efter Sjællands Revs Blinkfyr og Ankomst til
Aarhus Søndag Kl. 11. Vi kunde da tage
imod min Kone og Petersens Tilkommende,
naar Kalundborgbaaden kom ind Kl. 17
samme Dag.
Efter dette Program, der forudsatte Sejlads
hele Natten, vilde 2 Køjepladser være til
strækkeligt og Køjetøj til Drengen derfor
overflødigt.
Det styrtregnede hele Lørdagen, saa vi
maatte tage Bil ned til Havnen med det sid
ste af Bagagen, og vi kom derfor afsted en
halv Time før beregnet, altsaa Kl. 16,30.

Søndag den 1. April (Paaskedag)
Som det fremgaar af Formandens ind
ledende Artikel er der vigtige Sager,
der skal afsluttes. — Mød i god Tid
og undlad ikke at minde en eller to
Klubkammerater om Dagen, — det
kunde jo være de havde glemt det. —

Foreningens Klubhus
og Marketenderi
er fra 1. Marts aabent daglig fra Kl. 11.
Obsl Generalforsamlingsdagen Søndag
den 1. April holdes lukket.

Men det kom hurtigt ned igen, da vi kom
rundt Pynten og begyndte at stampe os frem
mod den stadigt tiltagende svære Sø, som
den stive Vestenvind pressede ned mellem
Kullen og Sjælland. Fremad gik det dog,
om end med stadig aftagende Fart.
(Fortsættes).

SMllMlå
Kongens
Nytorv 6,

København K
Telf. C. *931f

Væskeoverflade, fordamper Væskepartiklerne
let, idet den dertil nødvendige Varme tages
fra den indsugede Luft og Omgivelserne.
At denne Fordampning virkelig finder
Sted giver sig bl. a. til Kende ved, at Kar
buratoren bliver kold, ja, man har endda i
visse Tilfælde konstateret Isdannelse paa
Karburatorer.
I Tidens Løb er der fremkommen et Utal
af Karburatorer, øjensynligt efter Devisen:
Hver Motor sin specielle Karburator. Det vil
derfor ikke være muligt her at give en Be
skrivelse af de mange forskellige Konstruk
tioner, men kun en kort Fremstilling af Kar
buratorens Indretning i Almindelighed.
En Karburator bestaar af 3 Hoveddele;
først en Anordning til Sikring af en konstant
Væsketilførsel, dernæst en Straalespids til
Forstøvning af Væsken og til Slut et Blandingskammer, hvori den forstøvede Væske
blandes med den indsugede Luft og fordam
per, saa at den færdige Blanding er eksplosiv.
Den første Del bestaar af et Svømmerhus,
hvori en Svømmer, enten et Stykke Kork
eller, som det nu er almindeligt, et hult Me
tallegeme, paavirker en Ventil og derved hol
der en forud bestemt Væskehøjde i Svøm
merhuset.
Herfra strømmer Brændstoffet gennem en
Kanal til den foran omtalte Straalespids, hvis
Gennemstrømningsareal i nogle Karburatorer
kan varieres ved Hjælp af en Naaleventil.

Tankene var fyldt op, foruden Startbenzin
havde vi 89 Liter Petroleum, saa vi var klar
til det store Sus, og yderligere var Baaden
forsynet med en ny Propel, som vi ventede
os meget af, da den skulde give et højere
Omdrejningstal og dermed flere Heste paa
Ford'en.
Vi fik en haard og fugtig Slingretur i By
gerne over Nivaabugten, passerede Helsingør
Kl. 20, og havde da holdt en Fart af 6,7
Knob, hvad der naturligvis satte Humøret
godt op.

NR. 11

Straalespidsen er almindeligt anbragt cen
tralt i Strømmen af den indsugede Luft, saaledes at Luftstrømmen river Væskepartiklerne
med sig ind i Blandingskamret, hvor For
dampningen foregaar. Herfra strømmer den
En Karburator er et Apparat til Fremstil dannede eksplosive Ladning til de respektive
ling af en eksplosiv Blanding af Luft og Indsugningsventiler og ind i Cylindrene.
Det er af stor Betydning, at der er det rette
Brændstof.
De første Karburatorer, der kun var an Forhold af Brændstof og Luft til Stede, for
vendelige til Benzin, var meget enkle og be at Blandingen kan være, ikke blot antænde
stod f. Eks. af et fladt, lukket Kar af en saa- lig, men af en saadan Beskaffenhed, at For
dan Form, at den deri værende Benzin havde brændingen foregaar tilstrækkeligt hurtigt til
en stor Overflade. Man lod da den af Moto at give en økonomisk og driftsikker Gang af
ren indsugede Luft passere hen over Ben Motoren.
Ældre Karburatorer var derfor forsynede
zinen, der som bekendt "fordamper ved alm.
Lufttemperatur, og Luften rev da Benzin- med en regulerbar Lufttilførsel, som indstil
dampe med sig. Da denne Blanding imidler ledes med Haanden, men alle moderne Kar
tid var meget rig paa Benzindampe, var det buratorer har selvregulerende Lufttilførsel; et
nødvendigt at tilsætte Spædeluft mellem Kar Spjæld eller en Ventil, der enter er Fjeder
eller Vægtbelastet, og som aabner ved det
burator og Motor.
af
Indsugningen frembragte Undertryk.
I en anden simpel Form passerede Ind

Karburator- Snak

sugningsluften en med Benzin mættet Svamp.
Disse Former for Karburatorer egnede sig
dog kun for stationære Anlæg og har maattet
vige Pladsen for en mere paalidelig Udførel
se, den saakaldte Straalespidskarburator, i
hvilken Brændstoffet først forstøves, d. v. s.
findeles, mekanisk ved under Motorens Sug
ning at strømme hurtigt ud gennem en snæ
ver Aabning, den saakaldte Straalespids.

En Amerikaner angiver som det bedste
Blandingsforhold 124 cm 3 eller 87 gr Benzin
til 1 m 3 Luft, eller i Vægtforhold: 1 Vægtdel
Benzin til 14 Vægtdele Luft.

Det er ret vanskeligt at sige, hvilket Blan
dingsforhold der netop er det bedste, da den
nødvendige Luftmængde i høj Grad afhæn
ger af Luftens Temperatur og Fugtighedsgrad.
(Som et Kuriosium kan nævnes, at Forfatte
Bragt i denne forstøvede Form, der i For ren af denne Artikel, under en Jagtudflugt
hold til Væskemængden giver en meget stor paa en sydafrikansk Flod, en taaget Morgen

NR. il
i mere end en Time forgæves prøvede at
starte en enkeltcylindret 4-Taktmotor. Først
ved Solopgang, da Taagen lettede, gik Moto
ren igang og fungerede derefter tilfredsstil
lende og upaaklageligt Resten af Dagen).

SSF
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I Praksis bør man prøve sig frem ved at
Ved en Samtale med Hr. Kontorchef Jen
regulere Forholdet mellem Luft- og Benzin sen i Fartøjsregisteret oplyser denne, at der
tilførslen, indtil man faar Motoren til at give
paa Kontoret henligger en Masse Sager fra
den største Arbejdsydelse for det mindst
Medlemmer i Sundby Sejl-Forening, der har
mulige Benzinforbrug.
ansøgt om Udstedelsen af Certificat paa deres
En mager Blanding, d. v. s. en Blanding,
Fartøj, og som ikke siden har ladet høre fra
der indeholder stort Overskud af Luft, vil
sig.
Jeg skal derfor herved opfordre alle de
være vanskelig antændelig og langsomt for
Medlemmer,
der har saadanne Ansøgninger
brændende, hvilket sidste, foruden at være
uøkonomisk, for Totaktmotorer kan give liggende om at henvende sig paa Kontoret i
Christiansgade og bringe denne Sag i Orden.
Anledning til Tændinger i Krumtaphuset.
Er der Overskud af Benzin, — Blandingen
Nogle vil maaske indvende, at de ikke paa
er for fed, — vil Overskuddet spaltes ved
Forbrændingsvarmen og udskille Kulstof, der indeværende Tidspunkt ser sig i Stand til at
hurtigt tilsoder Ventiler og Tændrør.
afhjælpe de Mangler, der fordres rettet for
Til Baadbrug er der fremstillet specielle Udstedelsen af Certificatet. Jeg har imidler
Karburatorer, hvor Straalespidsen er anbragt tid ved en Gennemgang af Sagerne sammen
i Midten af det ringformede Svømmerhus, med Kontorchefen konstateret, at det i de
men da det i Praksis har vist sig, at alminde allerfleste Tilfælde kun drejer sig om Smaalige Karburatorer, som de anvendes paa Mo mangler, der let lader sig afhjælpe. I nogle
torkøretøjer, har fungeret driftsikkert og
Tilfælde, hvor det f. Eks. drejer sig om Mørk
upaaklageligt, er disse sidste almindeligst an
lægning af Lanterner, kan der søges Dispen
vendt i Motorfartøjer.

sation rent øjeblikkeligt under de herskende
Forhold.
Og i alle Fald er man fra Kontorets Side
villig til at være behjælpelig med Raad og
Daad, og jeg skal derfor her rette en kraftig
Appel til de paagældende Medlemmer om
snarest muligt at bringe disse Forhold i Or
den. Sagen har jo nemlig den Betydning ud
over den Tilfredsstillelse man har ved at ens
Fartøj har Papirer som Lystfartøj, at Far
tøjerne ikke er krigsskadeforsikrede, naar
de ikke har Certificat. Og naar vi engang
skal til at sejle igen, er det da ogsaa af Be
tydning, at man har sine Papirer i Orden,
hvis man for Eks. tager en Tur til Sverrig.
Hvis derfor nogle af Ansøgerne skulde
have glemt, at de har saadan Ansøgning inde,
vil det maaske hjælpe paa Hukommelsen,
naar vi nedenfor aftrykker en Liste med
Navn paa Fartøj og Ejer i de paagældende
Sager.

For Petroleumsbrug er Karburatorer i
store Træk indrettede som Benzinkarburato
Fartøjets Navn:
Ejer:
Bemærkninger og Mangler:
rer, men da Petroleum ikke tordamper næv
LYA
Riis
neværdigt ved almindelig Lufttemperatur
Thøgersen
GRETE
maa der tilføres ekstra Varme, enten ved at
Madsen
MARU
Lanterner skal afskærmes.
lade Indsugningsluften opvarme ved Passage
Olsen
ELSE
Tonnage indhugges. Udstyr forevises.
langs det varme Udstødsrør, eller ved at om
Rasmussen
EVA
Tonnage indhugges, Lanterner afskærmes.
give Karburatoren delvis med en Kappe,
Futterer
TOTO
Tonnage indhugges, Lanterner afskærmes.
hvorigennem ledes enten det varme Kølevand
Aug. Petersen
BITTEN
Tonnage indhugges, Lanterner afskærmes.
eller Udstødsgas.
Christiansen, Biens Allé
RYLEN
En Motor med Karburator kan i kold Til
Arngrimsen.
TULLE
stand ikke startes direkte paa Petroleum. Det
Bæklund
WILLY
Papirer ligger til Afhentning.
vil være nødvendigt i Forvejen at opvarme
Rasmussen
BROR
Karburatoren, hvilket i nogle Tilfælde kan
A. E. Hansen
GRETHE
gøres med en Blæselampe, men i Almindelig
Pehrson
BUSSY
hed anvendes Benzin ved Starten, og man
Berner
LEA
lader da Motoren køre hermed i nogle Mi
Christiansen
JURAN
nutter, til Karburatoren er blevet tilstrække
Sander
HAMLET
lig varm, hvorefter man kan skifte over til
Lindquist
DOBRA
Petroleum.
Martin Jørgensen
STAR
Selv ganske smaa Urenheder, som med
F. Nielsen
ANNI
Brændstoffet kan være revet med ind i Kar
J. Andersen
DANA
buratoren, kan give Anledning til Driftsfor
?
KJELD
styrrelser ved at sætte sig fast i Svømmer
Erik Nilsson
JENTE
ventilen eller helt eller delvis tilstoppe Straa
Fartøjet ophugget, skal anmeldes.
KAREN
Johnson
lespidsen. Et Eftersyn før Sæsonen vil dog
Munch Jørgensen
Fartøjet solgt, skal afmeldes.
TUT
som Regel være tilstrækkeligt til at forhindre
Høgh Dreyer
Fartøjet solgt, skal afmeldes.
SWIFT
den Slags Kalamiteter.
F. Nielsen
Fartøjet solgt, skal afmeldes.
ANNI
Det tidligere omtalte selvregulerende Luft
Fartøjet er ikke anmeldt til Registret.
ERIK
Lincke
spjæld bør man ligeledes før Sæsonen have
sin Opmærksomhed rettet mod. Det er ikke
ualmindeligt, at der i det kolde og fugtige
Maaske er Ejernes Navne paa Listen for er maaske nu ikke mere hjemskrevne i S. S.
Vinterhalvaar, hvor Motoren ikke har været andrede ved Salg eller lignende, men derfor F., men det skal da ogsaa meddeles.
i Brug, har dannet sig Rustansamlinger, saa har man da alligevel Pligt til at anmelde
Altsaa opfordrer vi endnu engang Ejerne
Spjældet enten sidder fast eller ikke er ti
noget saadant i Registret. Flere af Fartøjerne af ovennævnte Fartøjer til at bringe disse
strækkeligt letbevægeligt.
smaa Formaliteter i Orden,
Formanden.
Sindbad.

i
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TILBAGE4?
(Fortsat)

Af Akilles

Akkurat lige saadan vil en ru Vandhinde
langs Baaden modsætte sig Adskillelsen
kraftigere, hvor Skillelinien ikke er glat. —
Saaledes er Grunden til, at Bunden skal være
glat ikke, at Vandet glider forbi direkte paa
Bundens Overflade, men nærmere at holde
Vandninden glat i Linien, hvor Vandet deles.

forbi. Det var, fordi Vandet under denne
Baad styrtede mod dit Fartøj for at udfylde
Hullet, du efterlod dig. Se engang til paa
Vandet, du flyttede i Kanalen. Træk saa blot
en lille Pøsfuld af det op og prøv Vægten.
Og sammenlign saa de faa usle Draaber i
Pøsen med det Vandareal, du flyttede.

Nu har vi nævnt de to mest almindelige
Aarsager til Modstanden: Nødvendigheden
af at lofte l-kg-pr.-Liter-Vand i Form af Bøl
ger og Vandets Utilbøjelighed til at lade sig
fjerne fra en Overflade, hvor det har fæstet
sig.

Naar du har gjort det, vil du ikke længere
undre dig over, at Baade forbruger saa megen
Kraft til at glide gennem den samme kølige
Vædske, der synes saa uskyldig i dit Vand
glas.

Men lad os vise et mere slaaende Eksempel
paa, hvor din Kraft bliver af. Har du nogen
sinde ført en temmelig stor Baad gennem en
smal Kanal? Hvis du har, vil du have be
mærket, at Vandstanden i Kanalen sænkede
sig meget, da Baaden passerede. Men lidt
agter rejser Vandstanden igen. Maaske har
du givet »Sugning« Skylden for Fænomenet.
Og det er Sugning. Hele Kanalens Bredde
styrtede imod Baaden for at udfylde Hullet,
du havde efterladt agter. Straks efter at
Hullet var fyldt op, vendte Vandet om og
styrtede tilbage mod Bredden i Form af en

Endnu har vi kun betragtet de to Poster,
Bølger og Vandets »Klæbrighed« eller Vedhængskraft. Der er andre Ting, der holder
din Baad tilbage, og nogle af dem er saa
betydningsfulde, at vi skal ofre en anden
Artikel paa dem. For blot at forberede dig
paa nogle af de Ting, der kan forekomme,
skal vi lige let nævne, at hvis du endevendte
din Baad, og vendte din pæne skarpe Stævn
agterud og dit brede, flade Agterspejl frem
ad, er der Chancer for, at det vilde gaa noget
hurtigere. Baaden vilde ikke blive sødygtig,
og den vilde blive en Kende vaad, naar den
rullede. Men den vilde blive fri for Grebet
af nogle af de Fingre, der følger enhver Baad
og forsøger at trække den tilbage. I Virke
ligheden trækker du Vægten af nogle Dusin
Ankere bag dig, hvert Øjeblik du er under
vejs. Og jo hurtigere du sejler, des flere Ankere bliver der føjet til Trækket.

fr—SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1, Søndag i Mnd. 10-12 i Klub
huset og hv. Fredag 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
\ S. S. F.

AMAGE

RYKKERS

Sundby Baadebyggeri
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads

JftdeUovec
AA. HANSEN
1. Klasses Arbejde —

Nye Medlemmer
i Su.tA.dty. Sejlpicmivuj.

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til

Maaske tror du ikke, dette altid sker, men
Optagelse:
det gør det. Du trækker Vand til dig og sen
Aktive :
der det tilbage, hvadenten du er i en Kanal
Værftsarbejder Aage V. N. Winkel, Kraineller midt paa Atlanterhavet. Hele Forskellen
gade 1. — Motorbaad »Tulle«.
er, at Kanalen er smal nok til, at Sænknin
Passive:
gen af Vandstanden er synlig for dit Øje.
Tobaksarbejder Kaj E. O. Henriksen, ØreTror du det ikke? All right, vent til Ar
Paa Oceanet trækker du samme Kvantum
sundsvej 120.
tiklens Fortsættelse, og se selv.
Vand til dig, men fra et større Areal.
Tjener Peter N. Madvig Hansen, Korsika
Oversat fra »Motorboat«.
vej 3.
Selv i større Farvande har du set en RoFru Ingeborg Holst, Grækenlandsvej 19,4.
Akilles.
baad svinge imod dig, naar du passerede nær
Fru Olga Nerup Hansen, Grækenlandsv. 19.
Skomager Chr. Hansen, Chr.havns Vold
gade 5.
Magnus
K. Vang, Sandbygaardsvej 31.
Alle Arter af
Karla Marie L. Jensen, Palermovej 23, 1.
»Klokkemageren«
yy A C ^
URE OG OPTIK

r- mimm Q

1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

MARKMANDSGADE 9-11

/ym

cifytifr fyulcUmed'

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

7-csUc

— saavel Foreningss
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.
Leif. Sundby 1940

Gunnar lensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.

(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med.
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i.
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.

Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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FOR AARS
Q E N E R A L F O R S A M L I N Q
19 4 5
Formanden aabnede Mødet og bød Vel
kommen. Jørgen A. Nielsen valgtes som saa
ofte før til Mødets Dirigent.
Formanden indledede sin Beretning med
at mindes afdøde Medlemmer, medens For
samlingen rejste sig.
Derefter omtalte Formanden de forskellige
Arbejder, man havde udført i Vinterens Løb,
beklagede at Broarbejder paa Nordre Bro,
som var planlagt, maatte udskydes p. G. a.
Materialesituationen. Et Arbejdsskur og en
Regulering ved det gamle Slæbested havde
man klaret med gamle Materialer. En Uddyb
ning af Renden havde man diskuteret i Be
styrelsen, denne vilde komme naar Sejladsen
kom i Gang. — Formanden omtalte nu en
Ændring ved NL-Reglen, som Foreningen
vilde indbringe for Sejlerdagen, han troede
dog ikke paa en Vedtagelse af dette, da Sej
lerdagen mest arbejdede for de dyre Klassebaade.
Ang. Fartøjsforsikringen opfordredes Med
lemmerne til at betale deres Præmier senest
15. Maj. Bestyrelsen maa inden 1. Juni have
beregnet det Beløb, vi skal nytegne Forsik
ringer for. Ang. Udsigterne til at faa Baadene
i Vandet, kunde paa nærværende Tidspunkt
intet siges, K .D. Y.s Sekretær var blevet
adspurgt desangaaende. løvrigt mente For
manden, at selv om Tilladelse blev givet,
skulde Medlemmerne efter hans Mening ikke
være alt for ivrige med Søsætningen nu.
Formanden motiverede de aflyste Fester,
anbefalede Medlemmerne at købe Byggefondsmærker.
Standerhejsningen havde man udsat paa
ubestemt Tid — i Haab om. —
Bestyrelsens Arbejde med at opnaa en af
Handelsministeriet gcdkendt Sejlerskole om
taltes. Denne Vinters Navigationsskole, som
havde dannet Indledning til dette Arbejde,
omtaltes, herunder udbragtes en hjertelig

Tak til Styrmand Bendtsen for hans store
Arbejde med denne Sag, Formanden og an
dre af Bestyrelsen, som havde deltaget i Vin
terens Kursus, kunde efter egen Erfaring ud
tale deres bedste Anbefaling for disse Kursus.
Efter at have rettet en Tak til Bestyrelsen
for godt Samarbejde, sluttede Formanden
Beretningen.
Den første Taler efter Beretningen, E. Lund
mente, at Kommunen burde reparere vort
Plankeværk, kritiserede at Foreningens Motorbaadsejere var indmeldt i Motorbaadsunionen. Næste Taler, Block kunde ikke lide
der blev arbejdet for Afskaffelsen af Benzin
skat for Motorbaade, han mente vi fik en
anden Skat i Stedet.
E. Lund havde igen Ordet og mente, at
Bestyrelsen maatte skaffe bedre Fordele for
Sejlsporten, med Henvisning til andre Sports
foreningers udmærkede Forhold. E. Lund og
Formanden var iøvrigt enige om, at flere
Talere kunde ønskes for at give Bestyrelsen
et Fingerpeg om Foreningsarbejdet.
Næste Punkt: Godkendelse af de paa
Efteraarsgeneralforsamlingen foretagne Eks
klusioner.
Formanden motiverede dette Punkt, oplæ
ste nogle Skrivelser, der var vekslet mellem
Myndighederne og Foreningen i Fiskerisagen,
den sidste Aktion, der nu var rejst af de
ekskluderede igennem Overretssagfører Sølling, var en Paaberaabelse af, at de ikke
havde været tilstrækkeligt advaret, samt at
Generalforsamlingen ikke havde haft Punk
tet Eksklusion paa Dagsordenen.
Anton Jensen takkede Bestyrelsen for, at
de ekskluderede var blevet indbudt til denne
nye Behandling af hele Sagen, han gav en
meget lang Udredning af hele Spørgsmaalet,
søgte i springende Vendinger at bevise, at
det egentlig slet ikke var de ekskluderede
Fiskere, som havde ønsket disse for Forenin

3. Aarg.

gens Love og Eksistens saa nærgaaende Rets
sager. Jensen kunde tilbyde at stoppe den
sidste Sag, der nu var i Landsretten, saafremt
Foreningen vilde gaa med til en Udsættelse
af Spørgsmaalet til Krigen var forbi. Han
mente iøvrigt, at det var Formanden, og for
søgte at bevise dette ved forskellige Paastan
de, der var imod de smaa Fartøjer.
Dirigenten, som ledede Forhandlingerne
udmærket, henstillede nu at man holdt s ; g
til Sagen.
Melbøl fik Ordet, og mente det hele havde
Karakteren af unødig Trætte og kunde ønske
Afslutning. E. Lund mente, Foreningen selv
var Skyld i det fra Havnen drevne Fiskeri,
og troede det holdt op af sig selv, kunde
ønske en Udsættelse af Sagen.
Formanden svarede nu paa Bestyrelsens
Vegne de forskellige Talere, tilbageviste An
ton Jensens mange Angreb ved bl. a. at op
læse en Skrivelse fra Fiskeriforeningen. Be
styrelsen kunde ikke gaa med til Udsættelse,
hele Spørgsmaalet havde kostet megen Tid
og ofte truet Sammenholdet, nu burde Sagen
endelig afsluttes, de ekskluderede Medlem
mer, som var forhindret i at møde i Dag,
vilde faa den samme Ret til at prøve deres
Sag, naar Lejlighed gaves.
Der var blevet indleveret et Modforslag:
Generalforsamlingen vedtager at udskyde de
sidst foretagne Eksklusioner, indtil ordnede
Forhold er tilstede. — Imod dette stod Be
styrelsens: Generalforsamlingen den 1. April
1945 godkender og bekræfter de Eksklusioner
der blev foretaget paa Efteraarsgeneralfor
samlingen den 30. Oktober 1944.
Bestyrelsens Forslag vedtoges ved skriftlig
Afstemning, idet 94 stemte for, medens 40
ønskede Udsættelse af Sagen.
Fra Bestyrelsen forelaa endvidere et For
slag: Fra 1. April 1945 indtil videre optages
ikke passive Medlemmer i S. S. F.
Formanden redegjorde for Grundene til
dette Forslag, som bl. a. vilde stoppe øje
blikkelig for en uønsket Tilgang, medens
man arbejdede med at finde en Ordning for
Juniores og Skolespørgsmaalet.
Forslaget vedtoges enstemmigt. Forinden
havde Emil Hansen talt for Forslaget og be
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vist, at passive Medlemmer havde for mange
Fordele i Forhold til aktive.
Bødtker havde konstateret, at passive Med
lemmer indbragte Forslag til Generalforsam
lingen, det kunde ikke tillades.
Alle Valg af Repræsentanter var Genvalg.
Under Eventuelt aflagde Bendtsen en ud
førlig Beretning om Navigationsundervisningen, som var hans Hjertesag. Forsamlingen
hyldede Navigationslæreren ved Haandklap.
Mødet afsluttedes med at Dirigenten ud
bragte et Leve for Sundby Sejl-Forening.
Flere Medlemmer havde fulgt Opfordrin
gen om medbragt Frokost, og man tilbragte
nu et Par fornøjelige Eftermiddagstimer i
kammeratligt Samvær.
Red.

Køb et Byggefondsmærke

J
'

^EJLERSKOLE!\S

NAVIGATIONS-

Vinterens Kursus er forbi, og vi
har bedt vor afholdte Navigations
lærer, Styrmand Bendtsen om en
Udtalelse i den Anledning:
Da man har anmodet mig om en Udtalelse
angaaende Navigationskursuset i Vinterens
Løb, skal jeg her tillade mig at fremføre
følgende:
Tirsdag den 10. Oktober 1944 mødte de
paa Listen indtegnede Elever til Navigationskursuset, ialt 38, hvilket maa siges at være et
overraskende stort Antal, ja en Rekord for
de Aar Foreningen har haft Kursus i Ostrigsgades Skole, men naar vor ærede Formand
og Bestyrelsesmedlemmer, efter en glimrende
Agitation i vort Blad, selv møder op for at
tilegne sig de mest elementære Begreber om
teoretisk og praktisk Navigation, maa Aarsagen til den store Tilslutning vel ligge heri.
Eleverne blev delt i 2 Hold, da Klasse
værelset ikke kunde rumme mere end ca. 20.
Tirsdag og Torsdag blev fastsat som Under
visningsaften.
Interessen og Fliden var i Begyndelsen
stor hos alle Eleverne, men da Hjemmearbej
de med Udenadslektierne begyndte faldt
nogle af Eleverne fra, vel dels fordi de ikke
havde Tid og Ro og vel dels fordi de mente,
at det var for stor og svær en Opgave at gaa
i Gang med, navnlig de, der var kommet ud
over den første Ungdom
Der kan maaske her siges, at mange ikke
havde tænkt sig, at Pensumet de skulde igen
nem, var saa stort og krævende, men da Kur
suset begyndte blev det forelagt Eleverne,
hvormeget der skulde læres, og ingen prote
sterede, netop da det blev pointeret, at de
der ikke vilde tage hele Pensumet, kunde
tage det som en Række Forelæsninger.
Ved det nye Aars Begyndelse viste det sig
ligesom ved tidligere Sæsoner, at Elevantallet
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var dalet betydeligt, omtrent 40 pCt., hvor
for det blev besluttet at slaa Holdene sam
men, men dette blev snart forandret igen,
da Tilslutningen til Kystskipperprøven var
saa stor og tilmed krævende, at der maatte
dannes et særskilt Hold af disse Elever
Undervisningen blev lagt saaledes, at Tirs
dag Aften mødte alle Eleverne og Torsdag
Aften kun Kystskippereleverne.
Der blev nu arbejdet godt og energisk af
Eleverne, hvilket resulterede i, at 8 Elever
den 20. Marts aflagde Prøve for Censorerne:
Formand A Jensen, Styrmand H. P. Rothausen og Lægterfører J. P. Nielsen, alle Med
lemmer af S. S. F. Følgende Elever bestod og
fik overrakt et Bevis:
Gunner Andersen, Poul E Christensen, Fru
Valborg Hansen, Sv. Aa. Larsen, Børge Møl
ler Nielsen, Ellis Møller Nielsen, Carl Peder
sen og Gjøta Øberg.
Den 22. Marts afsluttede følgende Elever
Kystskippereksamen paa Københavns Navi
gationsskole:
Akilles Jensen, Niels P. Jensen, Svend Aa.
Nielsen, Preben Rasmussen, Svend Aa. Ras
mussen og Søren H. Sørensen.
Dette maa siges at være et smukt Resultat
og Afslutning af Navigationskursuset, der
ikke er saa svært som mange tror, især naar
man ser, at mellem Eleverne er Alderen over
50 Aar.
Det har været mig en stor Glæde at arbej
de med Eleverne og jeg takker dem alle for
den Ro, Orden og Flid de har udvist under
hele Kursuset samt haaber, at det maa være
til Gavn og Glæde for dem alle og til Ære
for Sundby Sejl-Forening.
A. Bendtsen.

PHTEI1TBL0KHE
Vor Kapsejladschef E. Nilsson, der har
tegnet flere Lystkuttere, bl. a. Martin Jørgen
sens »Star«, har ogsaa arbejdet med Spørgsmaalet at lette Betjeningen af Sejlene.
Alle Lyst- og Kapsejlere vil sikkert være
stærkt interesseret i Nilssons Patentblokke,
der byder paa følgende Fordele, let Betje
ning af Sejlene, Skøderne skaanes, Halet
lettes.

Fig. 1

Disse Ting, som enhver Sejler slaas med,
er opnaaet ved at konstruere Blokken saa
ledes, at den er bevægelig i enhver tænkelig
Retning, Blokken er nemlig forsynet med
Kardanled og et i Blokkens Hals indbygget

NB! Alle Eleverne erindres om, at vi om kort
Tid skal aflægge en mindre Prøve for Repræ
sentanter fra Københavns Navigationsskole,
i hvilken Anledning I opfordres til stadig at
holde Kundskaberne ved lige, jeg ved godt,
det er et strengt Forlangende, naar først
Solen staar højt paa Himlen, men Forenin
gen skulde jo gerne, meget gerne, have sin
Sejlerskole anerkendt, og saa har I da den
Tilfredsstillelse bagefter at ku' sige: Jeg var
med paa det skrappe 1945-Hold, der blev
anerkendt af Handelsministeriets Repræsen
tanter og Navigationsskolens Eksamenskommission o. s. v. — Altsaa gør Foreningen
den Tjeneste! Vær klar og mød op naar vi
om kort Tid kalder paa jer.
Sejladschefen.
Fartøjsejere! Nu behøver I &JV
ikke mere at rende Byen
rundt efter noget til at male
Skivet med. - Jeg har næsten
alt. - Riggerarbejde udføres
ogsaa, lidt Tovværk og Wire
har vi da endnu.. - Alt til rimelige Priser.

Dti

IHafocudsatty
ved E. Madsen.

Fig. 2

Trykleje, der bevirker, at Blokken drejer let
rundt, uanset hvor stort Træk det er udsat
for. Blokken vil saaledes altid stille sig i en
saadan Vinkel, at Skødet uden Friktion kan
hales igennem.
Blokkene, der har været prøvet paa »Star«
i Sæsonen 1944, har vist sig at svare til For
ventningerne.
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en Sø, og nu skummede vi af med Vejret
tilbage mod Nakkehoved med en Fart, som
jeg anslog til omkring 9 Knob.
Da dukkede pludselig en uhyggelig lang
Række af Bundgarnspæle ud af Mørket for
ude. Vi maatte af Søen være bleven sat mere
ind mod Land, end jeg i Mørket havde kun
net bemærke. Jeg forsøgte, trods det haarde
Vejr, at dreje tværs i Søen for at løbe ud
langs Pælerækken, men Paavirkningerne var
for store, og den kun 1 Maaned gamle 5 mm
Rorwire sprang som en Sytraad.
Petersen hørte Smældet, da Wiren sprang
og langede omgaaende Rorpinden ud. Hvor
dan jeg i Mørket og hen over Pressenning og
Agterdæk fik anbragt den saa hurtigt paa sin
Plads i Rorstammen er mig en Gaade, men
rask gik det.
Dog var vi nu kun en Baadlængde fra
Pælene, og at forsøge at vende nu vilde være
Galmandsværk. Skruen blev koblet fra for
det Tilfælde, at der skulde være Garn paa
Pælene, og et Øjeblik efter røg vi igennem.
Der var til alt Held ingen Garn.
Tre Kvarter efter Midnat fortøjede vi
langs Siden af en Fiskerbaad i Gilleleje
Havn.
Non-stop Turen var blevet en Fiasco.
Det var under klamme Forhold vi riggede
en interemistisk Køje op til Drengen og lag
Fig. 4
de os til Hvile i den temmelig fugtige Kahyt.
Søvand har dog en nederdrægtig Evne til at
naa... og saa trak han igen Hovedet ind trænge ind, hvor det ikke har noget at gøre,
under Overbygningens skærmende Dæk, men ja oven i Købet er uønsket.
jeg kunde af Tonefaldet høre, at han var
stærkt utilfreds og nærmest betragtede mig
Søndag i Gilleleje, Fiskerby og Badested,
som skingrende aandssvag.
er saa ikke alt sagt?
Og dog faldt den mere i min Smag end
Af og til kørte lille »Kiss« Forskibet ind i
en Sø, saa denne fossede op ad Vindspejlet Naboen Hornbæk, hvor jeg 5 Aar tidligere
og sendte en Kaskade hen over Overbygnin laa indeblæst og nær var sandet til med et
gen og ned over mig. Dog undgik vi at faa noget større Sejlfartøj.
Naturligvis var vi en Tur oppe paa Fyr
ret meget Vand indenbords, idet vi havde
ladet Cokspitpressenningen staar fra Bøjlen bakken, hvorfra der er en prægtig Udsigt
over Midten af Cokspittet og agterefter, og over mod Kullen. En af D. F. D. S. Indenden holdt det meste af Slagvandet ude, men rigsbaade, der for vestgaaende stampede op
i den svære Sø, satte Liv i Panoramaet.
vaad blev jeg selv, trods Oliekappen.

mest almindelige Typer vises her Fig. 1, der
er en Skødeblok til 13 mm Tov paamonteret
Slæde til 20X4 mm Skinne, og Fig. 2, der er
en dobbelt Blok til 13 mm Tov (Skøde) paa
monteret en Fod med Gevind til en gennemgaaende Bolt. Fig. 3 viser en Skødeblok til
16 mm Skøde paamonteret en Slæde til USkinne, endelig vises i Fig. 4 en Kasteblok
til 16 mm Skode paamonteret en Slæde til
25X4 mm Skinne.
Reporter.

Fig. 3

At vor Klubkammerat her har lavet noget
helt rigtig, har han faaet Bevis for gennem
mange smigrende Tilbud om Eneforhandling.
Der er nu udtaget Patent for Blokken, og
vi bringer her forskellige Afbildninger af
Blokkene, der er udført i Rødgods eller Mes
sing, medens Aksler og Omdrejningstappe er
udfort i rustfrit Staal.
Blokken udføres for forskellige Formaal,
der kan kombineres efter Behov. Af de fire

I endnu 2 Timer holdt jeg paa i den til
tagende Sø, saa blev jeg, ved jævnligt at se
agterud efter Nakkehoved Lynfyr, klar over,
at vi kun avancerede meget smaat, og jeg
bestemte mig derfor til at vende og gaa til
bage til Gilleleje, hvilken Meddelelse fik
Petersen til at bemærke, at jeg kunde jo bare
have fulgt hans Raad, saa havde vi været der
for længe siden.

Og naturligvis ringede vi til Aarhus og
meddelte, hvor vi befandt os, for man vil jo
nødig være Skyld i, at der uden Grund sæt
tes et større Eftersøgningsarbejde i Gang.
Mandag Morgen var Barometret, der havde
ligget og rodet nede paa 740, atter kravlet op
og viste nu 760. Det var flovet en Del og
Søen var heller ikke mere saa voldsom.

FARVER - LAKKER

M. H. KRAUSE A / s

Vi tog os et godt Morgenfoder, stuvede
Jeg lod Baaden ride rundt paa Toppen af af og satte Forden, Thorvald kaldet, igang.

(Fortsat).

Ved G. Østergaard.

Nu er vi straks tværs af Gilleleje Havnefyr,
sagde Petersen, skal vi ikke hellere tage der
ind og afvente bedre Vejr?
Klokken var 22,15, da jeg tilkastede Peter
sen det foran nævnte strenge Blik og gjorde
ham opmærksom paa, at jeg skulde til Aar
hus.
Naa, sagde han. Kun det ene lille Ord,

INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, IsaV ~'T _
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
' "
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1, Søndag i Mnd. 10-12 i Klub
huset og hv. Fredag 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
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Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads
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1. Klasses Arbejde —

Motorbaaden »Kiss« indføjet i sin sidste Rejserute.

Den spandt som en glad Kat, da vi stod ud
af Havnen Kl. 9 Form. Havde vi anet, hvad
Dagen skulde bringe, havde vi nok ikke haft
saa travlt med at komme af Sted.
Stadig Kuling af WSW og Stævnen op i
den svære Sø, men nu var vi ved at blive
vænnede til. Ligesom den første Nat gav vi
Thorvald lidt ekstra Gas for at holde den
planlagte 6 Knobs Fart.
Jævnligt spyttede Rasmus efter os, og ikke
saa helt sjældent lykkedes det ham at ramme
os i Hovedet med et ordentligt Sprøjt, men
for at vi ikke skulde faa for tyk en Saltskorpe
i Ansigtet, sendte den lavthængende, graa
Himmel med passende Mellemrum et fersk
Styrtebad ned over os, og det drilagtige
Barometer, i Tillid til hvis Løfter vi havde
begivet os ud paa Farten, raslede atter ned
ad; men Sjællands Rev passerede vi dog til

»Kl ohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

tifytify Quhluned'

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

den forud beregnede Tid, og Ballonen paa
Yderflak 1% Time senere, hvilket kun var
omkring et Kvarter senere end Planen.
Men derefter blev Vejret stadig ubehage
ligere.
Søen blev voldsommere, Himlen mørkere
og lavere, og Regnbygerne styrtede ned over
os med korte Mellemrum. Endnu engang be
gyndte »Kiss« paa sine kaade Kunster at
bore Forskibet ind i Søen og overdænge os
med grønne Slatter, rejse sig paa Hælen for
i næste Nu at klaske Boven ned i Søen, saa
alt dirrede fra for til agter.
Men Thorvald tikkede taktfast som et
Kronometer, trods alle Krumspring.
Da vi havde Hjelm tværs, var Forsinkelsen
steget til en Time. Herfra skulde vi med den
beregnede Fart, 6 Mil, have smaa 2 Timeers
Rejse til Sletterhage paa Sydenden af Helge
næs, hvorefter endnu 2 Timers Sejlads skulde
bringe os til vort Bestemmelsested Aarhus.
(Fortsættes).

Fartø jsreparationer!
Mindre Reparationsarbejder udføres
samvittighedsfuldt og billipt af Fagmand
Henvendelse i Malerudsalget.
Carlo Sørensen.

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.

Nye Medlemmer
L StmMty SematettiMfy

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Metaltrykker Carl Holst, Syriensvej 15.
Motorbaad uden Navn.
Fabrikant Hans R. Harrest, Vesterbrog. 81, 3.
Motorbaad »Viola«.
Kontorass. Willy Tanggaard Rasmussen, Ka
strupvej 151, 1. — Spidsg. »Ullabrand«.
Blikkenslager Johannes Hansen, Holmblads
gade 29, 2. — Motorbaad »Hanne«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med*
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.

Husk Pladslejen skal|
betales Inden 15. April«
Vi maa vide hvor mange der fortsat øn
sker at disponere over deres Plads af Hen
syn til de mange paa Ekspetancelisten. —
Kassereren.

Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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DANMARK
Saa oprandt den Dag, man igen
nem fem lange og trange Besættelsesaar med saa stor Længsel har set hen
til. Den tyske Besættelse, der som en
Mare har redet det danske Folk, op
hørte lige saa pludseligt og vel ogsaa
uventet, som den begyndte.
Hvor haardt den danske Befolk
ning har været trykket af Besættel
sen, ses vel bedst af de Manifestatio
ner, Befrielsen igennem de sidste 14
Dage har fremkaldt. Hurraraab, Flag
i Hundredtusindtal, Folkeoptog, Fak
keltog og alle andre Udtryk for Fol
kets Glæde er nu ved at være overstaaede. Livet er ved at falde ind i
sine daglige Former, selv om man
ved enhver given Lejlighed ikke kan
lade være at give Udtryk for sin
Glæde over Befrielsen.
Og nu, da Hurraraabene er ved at
være overstaaede, melder Hverdagen
sig med Pligterne og Arbejdet, Ar
bejdet med at bringe alt det paa
Fode, som Voldsherredømmet og
Terroren har brudt ned. Thi alle
Vegne har dette Voldsregime sat sine
Spor, intet har været det helligt. Og
derfor forestaar der store og alvor
lige Opgaver for det danske Folk.
Og efterhaanden som Glædesrusen sætter
sig, begynder man nøgternt at vurdere Tin
gene, man forsøger at gøre sig klart, hvorlangt man er naaet, og for den nøgterne
Iagttager kan det ikke undgaas, at han op
dager, at selv om det er en stor Ting, at vi
atter er et frit Land, mangler der endnu me
get,før Tingene atter er sat paa sin rette
Plads, og Forholdene atter er, som de rettelig
bør være. Men naar Viljen til at ville det
rette er til Stede — og det har vi tydeligt
faaet Beviset for gennem de sidste Dages Be

4. Aarg.

er atter

givenheder — saa bliver Resultatet forhaabentligt ogsaa derefter.
For Sejlsporten var de fem Besættelsesaar
en trang Tid. Og det tjener Sportens Ud
øvere til Ære, at man kom saa godt gennem
Tiden, som Tilfældet er. Sejlsporten er ikke
hensygnet i disse Aar, tværtimod, alle Vegne
fra meldes der om Tilgang til Klubberne, og
alle Klubber er i Dag intakte og næsten
bedre konsoliderede end før Krigen. Og Inessen for Sporten, denne vor nationale Idræt,
er stigende.

FRIT

En stor Del af Æren herfor tilkom
mer selvsagt de Mænd, der gennem
Besættelsestiden har holdt sammen
Klubberne, har gjort det nødvendige
Arbejde uden at faa den naturlige
Belønning herfor, nemlig det glade
Sejlerliv paa Søen. Men nu kommer
forhaabentlig Belønningen i Form af
et rigt dansk Sejlerliv paa vore
smukke Kyster, paa Sund, Bælt og
Fjord. Og i Form af et Samarbejde
med vore nordiske Naboer, vel nok
noget af det, vi Sejlere har savnet
mest i de trange Aar.
Og hvorledes reagerede saa den
danske Sejlsportsmand, da Befriel
sen endelig var en Kendsgerning?
Ja, i Tiden umiddelbart før Kapi
tulationen var Sejlerne langt nede,
saa langt nede, at man kun saa meget
faa paa Baadepladserne til Klar
gøring. Altsaa den rene Pessimisme.
Men ikke saa snart var Kapitula
tionen en Kendsgerning, før det hele
vendte, og alle blev præget af den
mest .utidige Optimisme. Nu troede
man pludseligt, at Sorger og Kvaler
var slut, og man mente, at man
med eet kunde boltre sig paa Søen,
saa snart man fik Fartøjet i Vandet.
Og begge Dele er jo lige forkerte. De faa
fornuftige, der roligt og velovervejet gik i
Gang med at gøre deres Fartøjer klar i den
sikre Forvisning, at der nok i Sommerens
Løb vilde blive en Mulighed for lidt Lyst
sejlads, selv om man ikke kunde regne med
uindskrænket Sejltilladelse, er nok de, der
bliver mindst skuffede, men ogsaa mindst
overraskede.
Og det viser sig som altid, at Virkeligheden
som oftest kommer til at ligge mellem de to
Yderpunkter. Medens disse Linier skrives, har
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der været ført Forhandlinger mellem Repræ
sentanter for Sejlsporten, Justitsministeriet,
Marineministeriet, Rigspoliti og Søpoliti, og
Forhandlingerne er foreløbigt resulterede i,
at man maa sætte Fartøjerne i Vandet, at der
maa sejles paa lukkede Fjorde i Pinsen, og
at man forventer, at de engelske Myndighe
der vil gaa med til en Ordning, hvorefter.
Lystsejlads i nærmeste Fremtid vil blive fri
indenfor 3 Sømil fra Kysten med Undtagel
se af særligt afspærrede Omraader.
Og kan vi naa til det sidste forventede som
en Realitet, saa bliver det vist ogsaa Maximum for, hvad der kan opnaas af Sejlads i
Sommer. Og til de, der i utidig Optimisme
havde ventet sig noget andet og mere er der
kun det at sige, at de vist har glemt at tage
i Betragtning, at Danmark trods alt stadig er
et besat Land, selv om vi har hilst de sidst
ankomne Besættere med Glæde, Hurraraab
og Titusinder af Flag.
Og sidst staar saa Spørgsmaalet: Hvad kan
S. S. F. forvente at faa ud af Sejlsæsonen?
Sagen er jo, at af alle Danmarks Sejlklubber
har S. S. F. jo hidindtil under Krigen haft de
daarligst mulige Vilkaar af samtlige danske
Sejlklubber grundet Beliggenheden.
Om S. S. F. stadigt skal være Stedbarnet
er jo et Spørgsmaal, vi i Øeblikket er stærkt
interesserede i. Forhaabentlig vil de nuvæ
rende Autoriteter se med venligere Øjne paa
vor Klub, end det hidindtil har været Til
fældet. Det haaber vi paa.
Og dersom Søpolitiet nu skal overtage
Kontrollen med og Reguleringen af Lyst
sejladsen, maaske i Forbindelse med Marinen,
saa skulde det jo være en stor Fordel for os
Sejlsportsfolk, at vi i vor nye Justitsminister,
Hr. ORSagfører Busch-Jensen, har en af
Landets mest kendte Sejlsportsfolk, mangeaarigt Medlem af K. A. S. og denne Klubs
Bestyrelse, og dette borger jo for, at med den
Indsigt i Sagen, som vi af Erfaringer fra
Dansk Sejlerdag ved, at Justitsministeren
sidder inde med, er Lystsejlernes Sag lagt i
de bedste Hænder. Hvad der herefter bliver
opnaaet, skulde være det bedst muligt opnaaelige, og dermed maa vi erklære os til
fredse.
Og med de bedste Forhaabninger om at faa
en Sæson ud af det ogsaa for S. S. F.s Med
lemmer, afholder Klubben den 10. Juni sin
forsinkede Standerhejsning med Ønsket om,
at naar vi nu atter sætter Standeren i et frit
Danmark for første Gang i fem Aar, vil det
blive Indledningen til en ny Æra i S. S. F.s
Historie.
Formanden.

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

NL
MAALETS
ÆNDRING
Medlemsbladet bragte i sidste Nummer en
Redegørelse for det Forslag S.S.F. har ind
sendt til Sejlerdagen, Forslaget gaar som
bekendt ud paa, at man tillader et højere
Sejlplan for NL-Baadene.
Vi har i den Anledning haft den Glæde at
modtage et Indlæg under Mærket »Kaptajn«,
fra en af dansk Sejlsports ledende Mænd.
Vor Kapsejladschef svarer i det efterfølgende
»Kaptajnen«.
Først »Kaptajn«s Indlæg:
Kapsejladschef Erik Nilssons velskrevne
og oplysende Artikel i S.S.F. om Straftillæg
for for højt Sejlplan er sikkert af Interesse
for mange Sejlere, og giver vistnok Udtryk
for en Opfattelse, der er ret udbredt. Det er
rigtigt, at Bestemmelsen om Straftillæget kan
bevirke, at Fartøjer, der gaar over fra Gaffel
rig eller lav Bermudarig til høj Bermudarig,
bliver større i NL-Maal; men dette har rig
tignok hele Tiden været Meningen. Det er
den Del af Storsejlet, der ligger tæt bag ved
Masten, der er mest virksom paa Kryds,
medens Vindens Tryk under rumskøds
Sejlads virker stærkest paa den mellemste
Del af Sejlet. Da Krydset spiller saa stor en
Rolle under Kapsejlads .skulde Bermudasej
let med det høje Forlig betyde en Fordel.
Hvor højt det kan betale sig at gøre Forliget
i Forhold til Underliget ligger ikke fast;
nogle ældre Forsøg synes at tale for, at man
ikke skal gøre Forliget større end ca. 2,6
X Underliget (omtrent som Dragernes); men
flere Omstændigheder spiller ind; bl. a. at
Sejlcentret rykker højere i Vejret, jo smallere
Sejlet gøres, saa at et Fartøj, der gaar over
fra Gaffelrig til Bermudarig oftest maa mind
ske Storsejlets Areal for ikke at blive for
rankt. De Maager, der gik over fra Gaffelrig
til Bermudarig, fik ca. 4 Kv.-Meter mindre
Storsejl uden at Sejlevnen ændredes synder
ligt. Og de gik 1/10 ned i NL. Det kan altsaa
undertiden lade sig gøre at ændre Gaffelrig
til Bermudarig uden at blive straffet i Maalet.
Bermudariggede Maagers Sejlplan er ikke
saa højt, at de faar Straftillæg i NL-Maalet;
det faar derimod de fleste nyere Klasser med
moderne Rig. Det gør f. Eks. Dragerne, der
af den Grund vokser 1/10 i NL. — Da de
alle har samme Tillæg, er det for Klassen
— som for alle andre Klasser — ganske uden
Betydning ved Klassekapsejladser. Det er
kun i Tilfælde, hvor de konkurrerer med
Baade, der ikke har Straftillæg, at »Uretfær
digheden« kommer frem. Og hvor stor er saa
denne? Straftillæget for for højt Sejlplan har
næppe i noget Tilfælde været over 1/10 NL.

Det vil sige, at en Drage skal give en Baad,
der er 1/10 mindre i NL en Respit, der paa
en 10 Sømils Trekantbane andrager ved Ta
bel Ib (3—5 m) 47 Sek. og ved Tabel II
(5—8 m Vind) 58 Sekunder, og at en 45
Kv.-Meter Spidsgatter skal give den 0,1 NL
mindre Baad 47 Sekunder Respit baade ved
Tabel Ib og II.
Mange Maaleregler begrænser Sejlplanets
Højde; det kan NL-Reglen ikke; i Stedet er
sat Straftillæget. Ikke med den Hensigt at
hemme Udviklingen; men kun for at give
de Fartøjer, der har Gaffelrig eller en lav
Bermudarig en Haandsrækning ved Kapsej
lads. Og skulde Fordelen ved det høje Tre
kantsejl ikke være saa stor, at der kan gives
Baaden med den mere gammeldags Rig en
Respit paa % — 1 Minut paa en 10 Sømils
Trekantbane, saa er det Fremskridt, Straf
tillæget skulde hemme, vist ikke af slet saa
høj Værdi som hyppigt paastaaet.
Straftillæget skal være en Hjælp for de
Fartøjer, der ikke har moderne Rig. En Æn
dring af Forholdet mellem Sejlplanets tilladte
Højde og Basis fra 1,5 til 1,7 vil kun være
at berøve ældre Fartøjer en Hjælp, som de
af flere Grunde har Brug for. — Men selv
følgelig har man Lov til at hævde, at gam
meldags Materiel ikke hører hjemme paa en
Kapsejladsbane og derfor ikke skal begun
stiges.

&

»Kaptajn« giver i sit Indlæg en Del værdi
fulde Oplysninger, der tjener til yderligere
at belyse Problemet vedrørende Sejlplanets
Højde i Forhold til Basis.
Men iøvrigt synes Artiklen, selv om det
ikke skrives direkte, at tilbagevise Tanken
om en Forhøjelse af Strafgrænsen. Jeg vil
dog begynde med at fastslaa, at de fleste af
de Grunde, jeg giver for Forslaget, stadig
staar uimodsagt.
Det ser ud til, at »Kaptajn« er enig med
mig i, at den slanke Rig giver en bedre Ud
nyttelse af Sejlplanet, det er sikkert ogsaa
rigtigt, at Dragens Rig danner en omtrentlig
Grænse, for hvor langt man skal gaa i den
Retning, vi husker at Dragen havde et For
holdstal paa 1,87. Det kan saaledes fastslaas,
at den gældende Bestemmelse ikke tjener til
at fremelske den ideelle Rig, og at den i
Modsætning til, hvad der ellers plejer at
være Meningen med Regler, ikke begynder
at straffe der, hvor det ideelle holder op, og
det outrerede begynder, men tværtimod straf
fer det ideelle.
»Kaptajn« mener ikke, at man kan rette
dette Misforhold af Hensyn til det gamle
Materiel. Jeg vil dog stadig hævde, at det
maa rettes, ogsaa af Hensyn til det gamle
Materiel, thi det er jo slet ikke det gamle
Materiel, der bliver taget Hensyn til, men
kun en forældet Rig, og hvor meget af det
gamle Materiel sejler rundt i sin oprindelige
Form? Hvis man følger lidt med i det Ar
bejde, der foregaar rundt om paa Baadeplad-
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serne, vil man se hvilket stort Arbejde, der
gøres for at bringe det gamle Materiel paa
Højde med Udviklingen.
Videre skriver »Kaptajn«, at Højden paa
Klassebaadenes Sejlplan er direkte begræn
set, og at NL Reglen ogsaa maa have en
Grænse i Form af et Straftillæg, selvfølgelig;
men vi faar ikke at vide hvorfor denne Straf
skal begynde ved et Forholdstal paa 1,5, naar
den omtalte Begrænsning for Klassebaadene
ligger paa 1,87 — 1,83 o. s. v.
Naturligvis kommer denne Straf ogsaa til
at gælde for Klassebaadene ved Udregningen
af disses NL Maal, men man kan vel nok med
nogen Ret hævde, at det er en upraktisk og
forældet Bestemmelse, der bevirker, at efterhaanden alle Fartøjer skal straffes, blot fordi
de har en ideel Rig.
Erik Nilsson.
P. S. Jeg erfarer, at Formandens maaske
noget ukorrekt gengivne Udtalelser har givet
Anledning til Misforstaaelser. Det kunde
maaske ogsaa forstaas saaledes, at S. S. F.s
Bestyrelse kun interesserede sig for NL Reg
len, dette er imidlertid ikke rigtigt.
Der kan selvfølgelig ikke herske Tvivl om,
at Klasseplads giver den bedste Sport, og det
bliver vel ogsaa Fremtidens Løsen. Men saalænge vi har NL Reglen og den store Flaade
af NL Sejlere, kan disse med rette kræve, at
man ogsaa interesserer sig lidt for dem.
E. N.

Olie til en Oprensningsmaskine, saadan en
Fyr skal jo ogsaa have Brændstof, et grimt
Ord i disse Tider.
Man har nu Muligheden, at den Situatin
kan opstaa, at Sejladsen bliver fri, men vi
kan ikke være med fra Begyndelsen, da vi
er spærret inde. Spørgsmaalet er saa, om vi
selv kan rode Renden lidt op og klare os rent
SEJLERSKOLENS
øjeblikkelig, indtil der kan tildeles Brænd
stof
for Gravearbejde hos os. Men som sagt,
ØVELSESSEJLADS m. m.
Bestyrelsen arbejder med Sagen, og den
Øvelsessejladsen begynder Mandag den 11. plejer jo at klare Tingene til alles Tilfreds
Red.
Juni, hvis Forbudet er ophævet. Indmeldelse hed.
til et Kursus, der strækker sig over 2 Aar,
fordelt saaledes: Det første Aar i Øvelsesbaaden efterfulgt af en Vinters Navigationsundervisning, for derefter at fuldende i Øvelsesbaaden andet Aar. — Der vil blive Tovværkskursus, ligesom det kræves, at Øvelses
holdene deltager i Istandgørelsen af Øvelsesbaaden. Ethvert nyt Medlem til Øvelseshol
det skal staa som aktivt Medlem af Forenin
gen og maa anskaffe sig Gummifodtøj, da
ingen maa komme ombord i Fartøjet uden
Gummifodtøj. De der ønsker at deltage i
Sommer kan skriftlig tilmelde sig til Svend
Angaaende dette interessante Emne har
Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5., med Op
givelse af deres aktive Medlemsnummer. — Bestyrelsesmedlemmer fra Københavns Mor
Deltagere, der har tilmeldt sig inden 8. Juni, torbaadsklub, Motorklubben West og Sund
mødes i Klubhuset Fredag den 8. Juni Kl. by Sejl-Forening været samlet til et Møde.
Denne udmærkede Idé, allerede nu at tæn
19 præcis.
ke paa Tingenes Tilrettelægning, er udgaaet
Med Sejlerhilsen
fra Københavns Motorbaadsklubs Formand
S. A. Larsen, Sejladschef.
Sven Røgind.
Røgind redegjorde ved Mødets Aabning
for de Problemer, man burde være klar til
at løse omgaaende.
Som første Punkt nævntes Fartøjernes Sø
Som alle Medlemmerne vil vide, staar det
sætning. Formand Tietze (West) kunde med
ikke særlig godt til med Vanddybden i vor
dele, at hans Klub fik Støtte fra Københavns
Sejlrende fra Havnen ud til det forhaabentHavnevæsen, hos hvem de er Lejer, i den
lig snart frie og farbare Øresund. Enkelte
Sag. Vor Formand, A. Jensen, kunde hertil
Steder siges Vandstanden at være under en
sige, at Spørgsmaalet af særlige Grunde, ikke
halv Meter.
var af øjeblikkelig Interesse for S. S. F. og
Det har været galt under hele Krigen. —
efter Diskussion kunde de øvrige Klubber
Sejlerne der i Krigsaarene har haft en Smule
ogsaa tilslutte sig dette. Resultatet blev, at
Sejlads, kan da ogsaa fortælle om talrige
man ser Tiden an, og ikke søger hos midler
Grundstødninger i Renden, ligesom de ogsaa
tidige Myndigheder.
kan berette om, at Løbet paa sine Steder var
Et af Mødets vigtigste Punkter var Benzin
saa smalt, at to Baade ikke kunde passere
til Motoren, naar Krigen er forbi. Man var
hinanden.
enige om, at der maatte gøres en energisk
Da Spørgsmaalet om at omdanne vor Havn Indsats for at undgaa unødvendig Ventetid,
fra at være en Indsø til en rigtig Havn hur bl. a. skulde sidste Efterkrigssituation ikke
tigt kan blive aktuelt, har vi forhørt hos Be gentages. Den Gang maatte Sejlsporten nem
styrelsen, hvad der i den Anledning er fore lig vente længe efter Benzin var tildelt Luk
taget.
suskørsel og alle andre.
Vi kan berolige Medlemmerne med, at der
Selvfølgelig er der ingen som regner med
i denne Sag, som sædvanlig, allerede er taget Benzin straks efter Fredsslutningen, men
Stilling til Spørgsmaalet. Der arbejdes p. t. Mødet var, som Sven Røgind kunde oplyse,
med at fremskaffe et antageligt Tilbud paa bragt i Stand for at finde Midler hos inter
en Oprensning af Renden, som man saa vil esserede Parter, der kunde hjælpe til, at
gaa videre med til Kommunen, og der søge Motorbaadsfolkene var mellem de første, der
nogen økonomisk Støtte, thi dette er jo et fik »Luksusbenzin«. I den Anledning kunde
Arbejde, som vil koste Tusinder af Kroner. Røgind foreslaa en Henvendelse til alle In

Motorbaade Benzin
og

der kommer.

Vor S e j l r e n d e ?

Tejn jføtet IfcniktUqtK i

Kongens
Nytorv 6,

København K
Télt C. *9316

?
AMAGER'B^G/IRYIUUERI
HALLANOMAOE
TLF . AMAGER

Vanskeligheden bliver vist blot ikke af teresserede, for ad denne Vej samle en kraf
økonomisk Art, men derimod af Mangel paa tig Blok som krævede Benzin til Sejlsporten.

SIDE 4

SSF.

standep
hejsningen

Som Eks. paa interesserede Parter nævntes:
Motorbaadsforeninger og Sejlforeninger med
Motorbaade, samtlige Baadebyggere i Dan
marks med deres Laugsformand Jacob Jensen
i Spidsen, endvidere Sejlerdagen, Forhand
lere af Skibsinventar, Benzinforhandlere og
m. fl. Særlig for Baadebyggernes vedkom
mende kunde man forvente Støtte af beskæf
tigelsesmæssige Grunde.
Mødet sluttede med at Formændene A.
Jensen (SSF) og Fr. Tietze (West) lovede, at
deres Klubbers Blade skulde støtte Sagen
ved at bringe alt Stof, der kunde reklamere
ior den gode Sag.
Reporter^

£

T LILLE VINK
til Damerne i S. S. F.

Søndag den 10. Juni
Kl 14

1. HEIPEL

Søndag den 21. April 1945 døde Forenin
Vi har modtaget følgende lille gens gamle Formand, Fuldmægtig L. Hempel,
velmente Indlæg:
i en Alder af 80 Aar, efter kun 2 Dages
Sygdom.
Naar man gaar en Tur rundt i Sejlforenin
Hempel var S. S. F. en god Mand. Han
gen i denne Tid og ser hvor der males og virkede med stor Interesse for Foreningens
skrabes, for nu skal der sejles, ser jeg mange Fremme. Da Hempel blev Formand den 13.
Damer, der hjælper flittigt til, og jeg tror Oktober 1928 begyndte han straks at for
nok deres Mænd er glade for den Interesse handle med Borgmester Hedebol om at faa
deres Hustruer har, men endnu gladere vilde Kommunen til at grave en Rende ind til
de blive, hvis Hustruerne havde lidt Kend Land. Det lykkedes Hempel at faa Kommu
skab til Sejlads, og Damerne vil selv blive nen interesseret, og Arbejdet blev udført i
glade for, at de kan sejle, og Fatter ikke Foraaret 1929. Derefter havde Hempel Pla
ner om et Klubhus og forelagde dem for Be
altid skal sidde til Rors.
styrelsen, og med Hempels gode Organisa
Nu begynder Indmeldelsen til Øvelsestionsevner og Medlemmernes Interesse, blev
baaden. Og jeg opfordrer alle de Damer, der
Klubhuset bygget i 1932 for Aktier hos Med
har Interesse at melde sig ind, da jeg af egen lemmerne.
Erfaring ved, at Interessen først rigtig kom
Hempel fortsatte saa med en ukuelig Ener
mer, naar man selv kan sejle. Og det vil blive gi for en Udvidelse af Havnen. Med For
en Glæde for Foreningen; at Sundby Sejl handling med Magistraten blev denne interes
forenings Damer ogsaa kan være med.
seret, saaledes at Kommunen gik ind for at
bygge den Del af Havnen som i Dag kaldes
Valborg Hansen.
den nordre Havn. Dette Arbejde blev udført
i Forsommeren 1933.

EN TAl<
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For første Gang i 5 Aar sætter vi atter vor
smukke Stander som Tegn paa, at nu begyn
der Sæsonen. Medens disse Linier skrives er
alt endnu ikke afklaret, men der er mange
Ting, som tyder paa, at Lystsejladsen snart
bliver helt fri. I alle Tilfælde kan vi i Aar
glæde os over at være fri for Hr. Hitlers Re
præsentanter til Standerhejsningen, eller at
se paa Tyskere, der stjal vore Fartøjer og
sejlede rundt i Sundet, medens de formente
os andre al Adgang. Der er i det hele taget
flere Grunde til at fejre Standerhejsningen i
Aar, tænk blot een a to Maaneder tilbage,
da havde vi i Udsigt, Fartøjet paa Land Som
meren over og al Adgang til Havnen forbudt.
Festudvalget har derfor besluttet at gøre
noget særligt ud af Dagen, f. Eks. møder et
20 Mands Hornorkester fra Københavns
Brandvæsen op. Havnen vil blive pyntet med
Flag, og i Klubhuset vil der blive Musik —
men ingen Dans — Gulvet!
Vi forventer, at Medlemmerne vil deltage
i alt det festlige, derigennem at Fartøjerne
pyntes med Signalflag, den hvide Sejlerhue
kommer frem o. s. v. o. s. v. Festudvalget
beder Medlemmerne medvirke til en Kæmpe
illumination af Havnen, Vejret bliver jo godt,
og naar nu den stille lune danske Sommer
aften begynder og Mørket falder paa, hænger
vi alle kulørte Lamper op, Masser af Lam
per, lad bare hele Beredskabslageret af Lys
komme frem, og lad det blive nu paa Standerhejsningsdagen.
Der er kun en lille Bedrøvelighed ved det
hele — 01! — thi hvad er en Sejlads uden
Vand, som en Standerhejsning uden 01, og
meget har Henry ikke derovre i Huset, men
det er tilladt at samle sig lidt og tage med.
Sæt nu alt ind paa at vi faar en rigtig
Standerhejsning og husk den hvide Sejlerhus
— Flagene — de kulørte Lamper og 01 — ak!

Den 24. Oktober 1933 afgik Hempel som
Formand, og S. S. F. hædrede ham med en
Hjertelig Tak for venlig Opmærksomhed i Gave og udnævnte Hempel som Forenin
gens første Æresmedlem. Hempel var agtet
Anledning af vort Guldbryllup.
og afholdt samt en god Kammerat, og alle
V. Ravn.
der arbejdede sammen med ham i Forenin
Festudvalget. / Red.
gen, følte et stort Savn, da Hempel i en
Alder
af
68
Aar
nedlagde
sit
Mandat
som
yL,
ptoa Modsm!
/
X
Og har næsten alt til Skuden, Formand. Hempel var dog stadig interesseret
y/m dfytify tyulcUmed"
Maling, Lak, Tovværk og Wire. i Foreningen. Han mødte trofast til alle dens
Fester.
Jeg kan ogsaa klare Riggerarbejde
CARL NIELSEN
Med Hempel er een af de rigtige Pionerer
— og saa er jeg billig.
RAADHUSSTRÆDE 17
i S. S. F. gaaet bort.
Leverandør til Foreningen.
Dti upe> Hlcrtzcudsotg,
Sundby Sejl-Forening ærer hans Minde.
Guld og Sølv købes.
ved E. Madsen.
W. Henriksen.

SSF
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(Fortsat).

Ved G. Østergaard.

Men de vrede Havguder med Neptun i
Spidsen vilde det anderledes. De havde til
syneladende bestemt sig til at vise Smaakravlet, hvem der havde Magten. Maaske var de
fortørnede over, at vi formastelige Skabnin
ger vovede at krydse deres Domæne, Katte
gat, i en smal Spaan paa kun 7,6 m Længde.
De piskede Søen op i et brølende Skum, som
Vinden i sin Kaadhed blæste Toppen af som
Røgen af et Baal.
Der var ingen Tvivl om, at det haarde Vejr
satte vor Fart betydeligt ned, og 2 Timer
efter, at vi havde haft Hjelm tværs, avance
rede vi næsten ikke. Paa dette Tidspunkt,
Klokken var da 20, var Hjelm ikke mere syn
lig, og af Helgenæs, hvis højeste Punkt dog
er 99 m over Havet, havde vi endnu ikke
faaet et Glimt.

Jeg skønnede da, at vi maatte befinde os
ret syd for Øreflade, hvilket vilde sige, at vi
maatte regne med at have endnu mindst 6
Timers Rejse tilbage. Vort Petroleumsforbrug
havde paa Grund af Forceringen hidtil ligget
paa omkring 4 Liter pr. Time, og Restbehold
ningen udgjorde nu kun ca. 15 Liter. Det var
derfor indlysende ,at Aarhus indtil videre
maatte prøve at klare sig uden os, og vi

ændrede derfor Kursen til NW, hvilket skul
de føre os op i Æbeltoftvig.
Nu, da vi ikke længere havde Søen ret
imod, gik Farten betydeligt op ,og Opholdet
ombord blev mindre fugtigt, men samtidig
meldte Sulten sig. Selv den bedste Kok kan
man ikke forlange skal jonglere med Gryder,
Pander og Primus under saa urolige Forhold,
hvor det ikke engang var tilraadeligt at bin
de Døren til Proviantskabet, saa ud over et
Par kolde Kartofler og en lille Æske Chocolade, (et koncentreret Næringsmiddel, som
eksisterede paa de Tider), havde vi ikke faaet
Mad siden Kl. 8,30 Form.
Vi spændte Livremmen endnu en Tak og
stirrede ud i det graa, svindende Dagslys
efter Landkending. Et Par Gange mente vi at
se Land, men sikre paa, at vi havde set rig
tigt, var vi dog ikke.
Men saa tændtes Ledefyret i Bunden af
Æbeltoftvig, hvorefter vi uden Vanskelighed
fandt den røde 1 Kost paa Sandhagen, dreje
de østpaa mod Æbeltoft, i hvis søndre Havn
vi fortøjede Kl. 21,30, 12% Time efter Af
sejlingen fra Gilleleje.
Hvis nogen af jer skulde være i Tvivl,
sagde Petersen, saa vil jeg blot erindre om,
at dette her, det er Lystsejlads.
En enlig Fisker viste os beredvilligt Vej til
det nærmeste Spisested, hvorpaa vi uden
yderligere Forberedelser straks drog af i sam
let Flok med Hotel Skansenskilde som Maal.
Her tog man pænt imod os 3 vaade Fyre,
og snart efter gik vi i Lag med en lækker
halv Kylling hver. Blot havde vi visse Skrup
ler m. H. t. den halve Kylling, der nu maatte
hoppe rundt paa eet Ben ude i Hønsegaarden.
En ny Telefonopringning satte os i Forbin
delse med Familien i Aarhus, som vi invite
rede til at besøge os den næste Dag.
Der var Centralvarme paa Hotellet, endda
vi skrev den 27. Juni, saa vi installerede
Drengen der for Natten, mens Petersen og
jeg luskede ned ombord for at gaa til Køjs.
Aldrig har jeg sit min lille Kahyt saa vaad
som den Aften. Koldt og klamt var der, og
naar vi trykkede paa Hynderne, løb Vandet
ud af dem, men ved at lægge en Presenning
over dem, haabede vi at kunne holde Sove
poserne nogenlunde tørre.
Æbeltoft er ikke nogen stor By, men dog
kørte vi i Bil rundt i den den følgende Dag.
Ikke saa meget paa Grund af Afstandene som
den berømte — eller berygtede — Benbrækkerbrolægning, som selv Fortovene der er
udstyrede med. Sagen var nemlig den, at
enten har Længslen efter at gense os været
overvældende stor, eller ogsaa er Familien
kommet for sent af Sted til Rutebilen (de
Kvinder, de Kvinder!), i hvert Fald var min
Kone undervejs faldet og havde forstuvet
den styrbords Ankel, saa da Karavanen an
kom til Æbeltoft, kunde hun næppe støtte
paa Foden, og saa er smaa, toppede Brosten
ikke behagelige at træde paa.

SIDE 5
En Forbinding blev anlagt, hvorefter Ho
tellet sørgede for en ordentlig Frokost til os,
Pladsforhold og Servicemangel gjorde det
umuligt for os at bespise de mange Menne
sker ombord, og hen paa Eftermiddagen drog
Flokken af pr. Rutebil medtagende Drengen,
mens Petersen og jeg blev ladt tilbage for at
tilbringe Resten af denne og den følgende
Dag med skiftevis at banke Barometret, fryse
med Anstand, spise, læse og sove. Engang
imellem, naar Benene blev for kolde af den
klamme Atmosfære i Baaden, gik vi en Tur
langs de ejendommelige Tangdiger, som be
skytter de bagved liggende Haver for Hav
vandet, naar dette er i Oprør.
Det blæste efterhaanden saa stærkt, at
Skræderen maatte have et Pressejern i hver
Haand, naar han gik uden for sit Hus. —
Fiskerne samledes 2 Gange daglig paa Hav
nen og diskuterede Vejrudsigterne, men ingen
af dem gik ud i den Tid, vi laa der i Havnen.
I Sandhed triste Feriedage.
Efterhaanden kravlede Vejrspaamanden
atter til Vejrs med en Fart af 1 mm i Timen
og naaede helt op paa 751, og vi havde faaet
Hynderne saa nogenlunde tørre, saa vi var
klar til at gaa til Biddet endnu engang.
Torsdag Formiddag ved 9 Tiden stak vi ud
i Bygerne, luskede over i Læ af Mols og
Helgenæs, rundede Fløjtetønden ved Sletter
hage, huggede en Times Tid i den krappe
Sø, blev atter godt vaade og naaede endelig
Aarhus Kl. 13, 98 Timer senere end forventet.
Det var ikke lige netop den Rekord, vi
havde været ude efter.
At vi undervejs havde brugt 92 Liter Pe
troleum i Stedet for de beregnede 54, giver,
selv naar Hensyn tages til de ca. 25 Sømil
som Rejsen var blevet længere end beregnet,
dog en Overskridelse paa 26 Liter eller 40
pCt., hvilket maa skrives paa det haarde Vejrs
Konto.
Under Opholdet i Aarhus, som strakte sig
over 3% Dag, sang Petersens Thorvalds Pris.
Uden dens taktfaste Snurren havde det ikke
set hyggeligt ud i det daarlige Vejr, vi havde
været ude i, særlig i Betragtning af, at vi
hverken havde Mast, Sejl eller Aarer om
bord.
Jeg gav ham stiltiende min Tilslutning. —
Ogsaa jeg var tilfreds med den lille Rok.
Ikke en eneste Tænding havde den tabt under
sit langvarige og forcerede Arbejde.
Opholdet i Aarhus tilhører — takket været
Madammens beskadigede Kode — Privat
livet, og kan derfor ikke komme med i denne
Beretning.

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
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SIDE 6
Vi tog Petersens Tilkommende med os, da
vi Mandag Morgen lidt f^r Kl. 9 forlod Aar
hus. Skulde hun blive alt for havgal, kunde
vi jo svøbe Resterne af hende ind i Presen
ningen og surre dem fast, saa Hovedet kom
uden for Essingen; og kunde hun taale
Mosten, vilde hun jo blive en dejlig Ople
velse rigere.
Det med Presenningen blev der nu ingen
Brug for, men Pladsforhold m. m. gjorde, at
hun maatte indlogeres paa Hotel om Natten.
Vi havde til en Forandring pænt Vejr med
let Brise og rolig So ved Starten, og vi lagde
Ruten østen om Tunø og ned langs Vestsiden
af Samsø. Det var Damesejlads og vi nød det.
Men kort efter at vi havde passeret Kolby
Kaas, blev det dog atter Bygevejr, og denne
Gang — naturligvis — af Syd med tiltagende
Sø, saa vi bankede en Del og tog Vand over
paa Strækket ned til Fyens Hoved. Mens vi
tøffede ned langs Hindholms høje Skrænter
og kikkede efter om der ikke i Strandkanten
af denne Landtunge, hvor der i de senere Aar
er fundet saa mange værdifulde Genstande
fra Oldtiden, skulde ligge en enkelt forglemt
Guldring, blev Søen dog atter roligere, og
gennem Romsø Sund og i Kertemindebugten
var der helt smult.
Efter en 10 Timers Tur løb vi ind i Kerte
minde Havn, hvor vi efter nogen Vanskelig
hed, der skyldtes den kraftige udgaaende
Strøm fra Kertinge Nor, fandt os en iøvrigt
ikke særlig god Fortøjningsplads paa Hav
nens søndre Side.
I Løbet af Tirsdagen blev vi baade en Op
levelse og en Erfaring rigere.
Oplevelsen bestod i, at vi spadserede den
ca. 2 km lange Vej ud til Ladby og besaa
Ladbyskibet. Dette er anbragt i en stor luk
ket Glaskasse inde i selve Gravhøjen, som er
forsynet med Ovenlys. Af selve det klink
byggede Egetræsskib er der ikke meget til
bage, men dog nok til at virke imponerende
i Betragtning af, at det er omkring 1000 Aar
siden det blev højsat. Det er 22 m langt og
kun ca. 2 m bredt, hvoraf det skønnes at have
været et meget hurtigt Fartøj, men paa Grund
af den ringe Bredde har det ikke været sær
lig sødygtigt og har derfor antagelig kun
været brugt til Togter langs Kysterne.
Skibet har været samlet med Jernnagler,
hvoraf endnu ca. 2000 findes bevarede, og i
Stævnen staar et velvoksent Jernanker, ikke
mindre end 1,3 m højt. Af de nævnte Maal
fremgaar, at Skibet har haft meget fine Linier.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isar .~ _
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
' * ' Kasserer: Th. Sparre, træffes
1, Søndag i Mnd. 10-12 i Klub
huset og hv. Fredag 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

UNDSKYLD!
Et Sammentræf af forskellige Ting i Dage
ne omkring sidste Blads Trykning, gjorde det
umuligt for os at udsende dette Nr. Bl. a. tog
V-Dagene som bekendt 5 Arbejdsdage, og vi
ventede en Tid i Haab om at bringe noget
om fri Sejlads. Imidlertid bringer vi dette Nr.
i saa stort Udstyr som vor Papirration til
lader, og haaber Medlemmerne ikke paa
Grund af dette lille Uheld, som vi delvis er
uskyldige i, vil afskedige os.
Redaktionen.

Nye Medlemmer ,-JT
i SuMdAy. Se^ocmuta.
'
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

i:

Fra Bestyrelsen

Aktive:
Brandmand Helge Egtved, Frederiksvej 43, 1.
Kutter »Taifun«.

Der arbejdes paa fuld Kraft med Spørgs- Handelsstuderende Torsten Rasmussen,
maalet: Sejlreden.
Volosvej 3. — Kutter »Elsa«.
Handskefabrikant Aa. M. Rasmussen, Biens
Husk Standerhejsningen Søndag den 10.
Allé 8, 1. — Sejljolle »Kim«.
Juni Kl. 14.
Stud. theol. Johan Ch. Schwarz-Nielsen,
Frankrigsgade 1. — Kragejolle »Orion«.
Husk at vor Klubhus er ogsaa rationeret
Maskinlærling John Malmstrøm, Per Doversmed Sæbe og varmt Vand, brug derfor Aske
vej 10. — Kutter uden Navn.
bægrene og ikke Servicet eller Gulvet, og
Slagter Carl O. Petersen, Caprivej 3, 2. th.
skaan Dugene.
Motorbaad »Susa«.
Baadebygger Kaj Nielsen, Prinsesseg. 53 B.
Kassereren har nu aabent i Klubhuset den
Ingen Fartøj.
1. og 3. Søndag i Maaneden fra Kl. 10—12
Underassistent Kai Blixenkrone Bloch,
og hver Fredag Aften fra Kl. 18—20.
Frankrigsgade 5, 1. — Ingen Fartøj.
Elektrikerlærling Preben P. Holmlund, SigMedlemmer, som lader deres Fartøjer hen
brits Allé 7, 1. — Ingen Fartøj.
ligge paa Pladsen i forsømt og forladt Til
Telegrafbud Jørgen V. Graakjær, Geislerstand, kan snarest, ifølge Lovene, forvente
gade 4. — Intet Fartøj.
Besked om at fjerne deres Effekter.
*

•

#

(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dag©
efter Offentliggørelsen).

Husk dette! Foreningen har ladet opstille
et Par store Affaidskasser paa Pladsen, og
alle som virker med til at disse bruges, har NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
en Andel i, at Pladserne faar et mere til lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
talende Udseende.
I Opslagstavlen vil fremkomme alle Oplys
ninger vedrørende Sejladser, Kapsejladser,
Fester etc. Undlad derfor ikke jævnligt at
kaste et Blik paa den.

Marketenderiet maa kun sælge til Medlem
(Fortsættes). mer — ogsaa paa Festdage.

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.

Sundby Baadebyggeri
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads

hy, IfideUavec
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Hasse/ø Fyr

Gilleleje FlakFyrskih

Hvor „S.S.F."s
Medlemmer
maa sejle -

Lappegrund
Fyrskib

Lous F/ak
Lystønde

23. Smaalandsfarvandet, Guld

F!ak fort
Sattt?o/ms
Nordpynt

borgsund, Farvandet nord
for

Rodsand,

Storstrom,

Saltholms
Sydpynt
Drogden Fyr

Bøgestrøm, Fakse Bugt,
Køge Bugt, Sundet, Katte
gat, Isefjord og Roskilde
Fjord.
Dette Omraade begrænses af
Linier mellem følgende Punkter:
Espe By, Egholm Sømærke,
Draget, Næbbet, Omø Rev, Øre
spids, Omø Tofte, Omø Staal
grunde hvide 3-Kost og Bjælke
hoved paa Lolland, derefter
langs Lollands Nord- og Østkyst
til Hyllekrog Fyr, Gedser Fyr,
Falsters Kyst til Skansepynt,
Stege, Hollændergrund Lystøn
de, Bøgestrøm Lystønde, et
Punkt 2,9 Sømil ØNØ for Stevns
Fyr, derfra langs Tvangsruten
til Drogden Fyr, Saltholms Syd
pynt, langs Saltholms Vestkyst,
Saltholms Nordpynt, Flak Fort,
Lous Flak Lystønde, derefter
langs Tvangsruten til Lappegrund
Fyrskib, langs Tvangsruten til
Gilleleje Flak Fyrskib, Hesselø
Fyr og Korshage.

2.9SømU ØVØ /or
•Stems Fyr
Fghotm
Draget
Orne Gev
Ørespids

»strøm Lystønde
Hollatndergrunds Lystønde

Omø Tofte

Omø Staatg' / - J n d e
hvide 3\ Host

Sk/ixnsepynt

Hyldekrog Fyr

Gedser fyr
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Bekendtgørelse om midli irtidige Begrænsninger i
Adgangen til Sejlads i danske Farvande.
I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 10. Horsens Fjord og Vejle Fjord Vest for
af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for Over
Linien mellem følgende Punkter: Kols
trædelse af Borgerlig Straffelov og om Æn
Nakke, Endelave. Øverste Ende, Lynger
dring af Politilovgivningen fastsætter Justits
Hage og Trelle Næs.
ministeriet efter Samraad med Marineministe 11. Odense Fjord Syd for Breddeparallellen
riet efter Samraad med Marineministeriet,
gennem Enebærodde Fyr.
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart og
12. Lille Bælt med Kolding Fjord Vest for
Fiskeridirektoratet herved følgende Bestem
Meridianen gennem Skansedde Pynt og
melser:
Nord for Breddeparallellen gennem Sten
§ Iderup Hage.
Bestemmelserne i nærværende Bekendtgø 13. Haderslev Fjord Vest for Linien mellem
relse omfatter alle Skibe og Fartøjer, der an
Ørby Hage og Stagodde.
kommer til, anløber eller afgaar fra dansk
14. Genner Fjord, Aabenraa Fjord og Als
Havn, Ankerplads, Red eller Bro, eller som
Sund Vest for Linien mellem følgende
passerer gennem danske Farvande.
Punkter: Sønderballe Hoved, Barsø,
Søværnets Skibe og Fartøjer, andre Skibe
Hellesøgaard (paa Vestpynten af Als
og Fartøjer, der tilhører Staten eller andre
Nord for Stegsvig) og Nord for Bredde
offentlige Myndigheder, de forenede Natio
parallellen gennem Vesterhage hvide 2ners Orlogsskibe og Statsskibe samt svenske
Kost.
Orlogsskibe og Statsskibe er undtaget fra de
i denne Bekendtgørelse fastsatte Bestemmel 15. Helnæs Bugt og Sønder Fjord Øst for
Linien mellem Helnæs Fyr og Dyndkrog.
ser.

NR. 3
Drogden Fyr, Saltholms Sydpynt, langs
Saltholms Vestkyst, Saltholms Nordpynt,
Flak Fort, Lous Flak Lystønde, derefter
langs Tvangsruten til Lappegrund Fyr
skib, langs Tvangsruten til Gilleleje Flak
Fyrskib, Hesselø Fyr og Korshage.
§ 4.
I de Omraader, hvor Lystsejlads med sejl
førende Fartøjer i Henhold til § 3 er tilladt,
er Sejlads med Kaproningsbaade, Robaade,
Kajakker, Kanoer, Badepramme og Skyde
pramme tilladt, dog højst i en Afstand af
2000 m fra Kysten.
§ 5.
I de i § 3 nævnte Omraader er Lystsejlads
med sejlførende eller andre Fartøjer kun til
ladt fra 1 Time før Solopgang til 1 Time efter
Solnedgang. Sejlads maa dog finde Sted hele
Døgnet i de tilladte Omraader i Ringkøbing
Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden, Mariager
Fjord, Randers Fjord, Æbeltoft Vig, Kalø
Vig, den indre Del af Horsens og Vejle Fjor
de, Lille Bælt med Kolding Fjord, Haderslev
Fjord, Stavns Fjord, Odense Fjord, Isefjorden, Roskilde Fjord, Karrebæksminde Fjord
med Dybsø Fjord og Præstø Fjord.

§ 6.

16. Farvandet Syd for Fyen indenfor Linier
§ 2.
ne mellem følgende Punkter: Stensbjerg
Lystsejlads er med de i de følgende Para
Hage, Lyø Trille, Askov Banke, Skjold
graffer angivne Undtagelser forbudt overalt
næs Fyr, Ærø Hals, Langholm, Store
i danske Farvande.
holm, Ristinge Hale, Næs Hoved og
Turø Rev.
Lystsejlads med sejlførende Fartøjer er til 17.
ladt i nedennævnte Farvande indenfor de an
givne Grænser:
18.
1. Farvandet mellem Esbjerg og Fanø, be
grænset ved henholdsvis den østlige og 19.
vestlige Havnegrænse.
2. Ringkøbing Fjord Øst for Indsejlingen
20.
ved Hvide Sande.
3. Nissum Fjord Øst for Indsejlingen ved
Torsminde.
21.

Der kan i særlige Tilfælde af Politimeste
ren paa det Sted, hvor Fartøjet befinder sig,
efter Forhandling med Chefen for vedkom
mende Marinedistrikt meddeles Tilladelse til
Gennemsejling fra et Lystsejladsomraade til
et andet eller fra en Havn beliggende uden
Nyborg Fjord Vest for Linien mellem for et Sejladsomraade til et nærliggende
Sejladsomraade. I Tilladelsen, der gives skrift
Knudshoved og Kløverhage.
ligt, skal foruden nødvendige Oplysninger til
Kerteminde Bugt Vest for Linien mellem
Identifikation af Fartøjet anføres fulde Navn
Stavns Hoved og Risige Hoved.
og Data paa de Personer, som medfølger som
Sejrø Bugt og Nexelø Bugt Øst for Li Fører, Besætning eller Passagerer.
nien mellem følgende Punkter: Odden
§ 7.
Kirke, Sejrø SØ-Rev og Vrøj.
De i de foregaaende §§ indeholdte Be
Kalundborg Fjord Øst for Meridianen
grænsninger i Adgangen til Lystsejlads fin
gennem Asnæs Fyr.
der tilsvarende Anvendelse paa Personer,
Musholm Bugt Øst for Linien gennem som driver Fiskeri fra Baad, forsaavidt denne
følgende Punkter: Reersø Kirke, Mus Virksomhed ikke er den paagældendes Ho
holm SW-Pynt og Lejodde.
vederhverv.

4. Limfjorden, begrænset mod Vest af
Breddeparallellen gennem Tyborøn Anduvningsfyr (Fyrfort. Nr. 58) og mod 22. Nakskov Fjord Øst for Linien fra Albu
Øst af Linien mellem Egense Bagfyr
en Fyr til Taars Fyr.
(Fyrfort. Nr. 174 A) og Hals E-Fyr (Fyr
23. Smaalandsfarvandet, Guldborgsund, Far
fort. Nr. 173).
vandet nord for Rødsand, Storstrøm,
5. Mariager Fjord Vest for Meridianen gen
Bøgestrøm, Fakse Bugt, Køge Bugt, Sun
nem Als Odde Pynt.
det, Kattegat, Isefjord og Roskilde Fjord.
Dette Omraade begrænses af Linier mel
6. Randers Fjord Vest for Meridianen gen
lem følgende Punkter: Espe By, Egholm
nem Udbyhoj Fiskerihavns østlige Mole
Sømærke, Draget, Næbbet, Omø Rev,
hoved.
Ørespids,
Omø Tofte, Omø Staalgrunde
7. Æbeltoft Vig Nord for Linien mellem
hvide 3-Kost og Bjælkehoved paa Lol
Draget og Albage.
land, derefter langs Lollands Nord- og
8. Aarhus Bugt og Kalø Vig Nord for Lini
Østkyst til Hyllekrog Fyr, Gedser Fyr,
en mellem »Silistria« og Mols Hoved.
Falsters Kyst til Skansepynt, Stege, HoP
9. Stavns Fjord, Samsø, Syd for Linien
lændergrund Lystønde, Bøgestrøm Lys
mellem folgende Punkter: Lilleøre, Kytønde, et Punkt 2,9 Sømil ØNØ for
holm, Lindholm og Havnehage.
Stevns Fyr, derfra langs Tvangsruten til

§ 8.
Lystsejlads med Motorbaade og Benyttelse
af Hjælpemotorer i Lystfartøjer er forbudt.
§ 9.
Ved erhvervsmæssig Fiskeri udenfor de i
§ 3 omhandlede Omraader skal der, forsaa
vidt vedkommende Fartøj ikke er forsynet
med Fiskeripaamærkning samt medfører Na
tionalitets- og Registreringscertificat eller
dansk Nationalitetsbevis, hvoraf den til en
hver Tid værende Førers Navn og Hjemsted
fremgaar, medføres et af Politiet udstedt sær
ligt Fiskeribevis.
I Fiskeribeviset skal foruden en Beskrivel
se af Fartøjet anføres Navn, Fødselsdato,
Fødested og Bopæl paa den eller de Perso
ner, der er berettiget til at føre Fartøjet.
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NR. 3
Farttøjets Fører skal under Sejlads udenfor
de i § 3 omhandlede Omraader eller under
Sejlads om Natten indenfor disse Omraader
foruden de i Stk. 1 nævnte Baadpapirer være
i Besiddelse af Søfartsbog med Fotografi eller
gyldigt Pas.
Føreren er ansvarlig for, at Sejladsen foregaar i nøje Overensstemmelse med de herom
givne Regler.
§ 10.

Begæring om Udstedelse af Fiskeribevis
indgives til Politiet paa Fartøjets Hjemsted.
Ansøgningen skal affattes paa Blanketter, der
faas hos Politiet. Efter Omstændighederne
kan dog Politiet paa Fartøjets Opholdssted
udstede Fiskeribeviset. Udstedelsen sker
uden Gebyr.
Bortkommer et Fiskeribevis, skal det straks
anmeldes til Politiet.
Indtil Fiskeribevis kan udstedes, kan mid
lertidigt — dog ikke udover den 15. Juli 1945
— i Stedet herfor benyttes et tidligere for
Fartøjet udstedt Baadpas eller andet officielt
Dokument vedrørende det paagældende Far
tøj.

§ 15.
Ethvert Skib, der i udenrigs Fart medfører
Passagerer, skal føre en specificeret Passager
liste. Dette gælder dog ikke Statsbanernes
Skibe og Skibe, der gaar i fast Rutefart i
Sundet. Rigspolitichefen kan derhos efter For
handling med Marineministeriet meddele
Undtagelse herfra.
§ 16.
Det er forbudt Skibe eller Fartøjer, der er
bestemt til udenlandsk Havn, udenfor Havne
eller Anløbsbroer at tage Personer ombord,
medmindre dette er nødvendigt for at afvær
ge Søulykke eller komme nødstedte Personer
til Hjælp.
§ 17.

Enhver er pligtig at efterkomme de Anvisniger og Paabud, der gives af Politiet samt af
danske eller de forenede Nationers Orlogsog Bevogtningsskibe eller Fiskeritilsynets
Skibe og Fartøjer. Tegn til at stoppe vil af
Søværnets Skibe blive givet med internatio
nalt Signalflag »K« og med Dampfløjte eller
Sirene ved Afgivelse af Signalbogstavet »K«
(lang-kort-lang Tone).
§ 11Undladelse af at stoppe kan være forbun
Naar et Fartøj, fra hvilket Fiskeri drives det med Livsfare, idet der af Politiet og fra
som nrhverv, befinder sig udenfor Havn eller Søværnets Skibe om fornødent vil blive gjort
Anløbsbro, maa foruden Føreren kun den til Brug af Skydevaaben.
Fiskeriets Udøvelse fornødne og dertil an
§ 18.
tagne Besætning befinde sig ombord.
De i Medfør af nærværende Bekendtgørel
§ 12.
se udfærdigede Fiskeribeviser, Sejltilladelser
Paa de Kyststrækninger paa Moen, Falster, m. v. skal altid medføres under Sejladsen og
Lolland, Langeland, Ærø, Als og foranliggen paa Forlangende forevises for Politiet, Sode Øer og Holme, udfor hvilke Lystsejlads værnets eller de forenede Nationers Orlogser forbudt, maa intet Skib eller Fartøj — og Bevogtningsskibe samt Fiskeritilsynets
hverken Lystfartøj eller Brugsfartoj — anløbe Skibe og Fartøjer.
Kysten udenfor nedennævnte Havne, med
§ 19.
mindre Føreren forinden har indhentet Til
Rigspolitichefen kan efter Forhandling med
ladelse fra Politiet eller Søværnets BevogtChefen for vedkommende Marinedistrikt gore
ningsfartøjer: Klintholm, Hesnæs, Rødby,
Undtagelse fra de i de foregaaende Paragraf
Kramnitze, Bagenkop, Onsevig, Spodsbjerg,
fer nævnte Indskrænkninger i Adgangen til
Lohals, Dageløkke og Mommark.
Sejlads.
I Farvandet indenfor Rødsand maa intet
Hvor stedlige Forhold gør det paakrævet,
Skib eller Fartøj anløbe Kysten udenfor føl
kan Rigspolitichefen derhos efter Forhand
gende Steder: Gedser Havn, Nysted Havn,
ling med Chefen for vedkommende Marine
Stubberup Bro, Errindlev Havn og Lunde
distrikt, eventuelt tillige Fiskeridirektoratet,
høje Havn, medmindre der er indhentet saafastsætte yderligere Begrænsninger i Adgan
dan Tilladelse.
gen til Sejlads eller stille yderligere Vilkaar
§ 13.
for Sejladsen.
Det er forbudt ethvert Skib eller Fartoj
§ 20.
uden lovligt Ærinde at nærme sig eller anløbe
Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse
tyske Skibe.
eller de af Politiet i Medfør af Bekendtgørel
§ 14.
Intet Skib eller Fartøj maa afgaa fra dansk
til udenlandsk Havn, forinden der af Politiet
paa Afsejlingsstedet efter forudgaaende Un
dersøgelse af Skibet er meddelt skriftlig Til
ladelse til Afsejlingen.
Føreren af ethvert Skib eller Fartøj, der
fra udenlandsk Havn ankommer til dansk
Havn, skal straks efter Ankomsten foretage
Anmeldelse til det stedlige Politi.

§ 21.

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den
22. Juni 1945.
Fra same Tidspunkmt ophæves Bekendt
gørelse Nr. 204 af 25. April 1941, Bekendt
gørelse Nr. 407 af 25. September 1941 og
Bekendtgørelse Nr. 435 af 30. Sept. 1943.
Hvilket herved bringes til almindelig
Kundskab.
Justitsministeriet, den 21. Juni 1945.
Busch-Jensen.
/Herfelt.

FRI SEJLADS!
Endelig efter mange Dages utaalmodig
Venten kom da Meddelelsen om Frigivelse
af Farvandene for Lystsejladser. Mange havde
jo taget Forskud paa Lyksalighederne, forstaaeligt nok, naar det den ene Dag forlød,
at nu var Sejladsen aaben, og det saa allerede
næste Dag kunde læses i Dagbladene, at i
Aar blev der ingen Lystsejlads, hvorefter
K. D. Y. fremsendte Skrivelser om Sejlads
fra 15. Juni, der endelig blev udsat, samtidig
med at der intet egentlig Forbud var, og
ingen kunde besvare Ansøgere, der ønskede
Flytning fra Havn til Havn.
Men nu kom det da endelig ifølge Ministe
riets Bekendtgørelse af 21. Juni, hvilket vi
iovrigt har aftrykt ovenfor, saa kan Medlem
merne selv bedømme Mulighederne for Sej
lads i Dag.
Selvfølgelig er der endnu Baand som bin
der, men naar man kan sejle uden Pas eller
særlige Tilladelser i Dag fra Hundested,
Kattegat og Sundet igennem, over Køge- og
Faksebugten, gennem Bøgestrøm og Smaalandshavet til Omø, saa maa en Lystsejler
hjemmehørende i København ikke klage.
Nu venter vi blot paa nogen Frihed for
vore Motorfolk. Indtil videre kan Brug af
Motor, som det fremgaar af ovennævnte
Kundgørelse, føre til Konfiskation af Fartøjet,
og det er mindre rart.
Iovrigt maa vi henstille til alle, der fører
S. S. F. Standeren, at rette sig efter de Regler
og Forskrifter, som her en gengivet. De i
Dagbladene omtalte Tvangsruter gælder kun
for Jernskibe eller Fartøjer over 20 Tons.

Red.
sen givne Bestemmelser straffes med Bøde,
Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, for saa vidt
højere Straf ikke maatte være forskyldt efter
den øvrige Lovgivning.
cifytify CfuloUmed''
Skibe eller Fartøjer, der har været benyt
CARL NIELSEN
tet til Sejlads i Strid med denne Bekendt
gøreise eller de af Politiet i Medfør af Be
RAADHUSSTRÆDE 17
kendtgørelsen givne Bestemmelser, vil i Med
Leverandør til Foreningen.
før af Straffelovens § 77 kunne inddrages til
Guld og Sølv købes.
Fordel for Statskassen.
V
J
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DEN
SEJLERSKOLEN
Indmeldelsen til Skolen er nu afsluttet paa
Grund af Pladsmangel.
lait deltager 40 Medlemmer, 19 Senior, 9
Junior og 12 Damer. Bravo Valborg!!
Det er uden Tvivl din Artikel i sidste Nr.,
som har trukket alle Fruerne frem.
Vi har maatte sige nej til altfor mange, som
ønskede at deltage i Øvelsessejladsen.
Efter vor Forenings Størrelse skulde vi
ogsaa have mindst 2 Øvelsesbaade. Sejlklub
ben »Sundet«, der har 200 færre Medlemmer
end vi, har f. Eks. 3 Fartøjer for dette Formaal. Jeg opfordrer derfor Medlemmerne til
at støtte Sagen hver Gang den kommer paa
Tale.
Hvis der skulde være et Par velhavende
interesserede Medlemmer, saa kunde de gøre
Foreningen god Gavn med et Beløb til vort
Øvelsesfond.
løvrigt er vi nu i fuldt Sving med Under
visningen, Fartøjet er omtrent i Døgndrift og
jeg forudser, at Bundbrædderne er opslidte
inden Sæsonens Afslutning. Jeg skal i næste
Nr. præsentere Dem for d'Hrr. Sejladslærere.
Blokken.

Kongens
Nytorv 6

A mage

København K
Telf. C. *93 lf

TRYKKERI

f
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REDAKTØR/

Vor Medarbejdet »Sokrates« er paa
Det maa nu anses for givet, at min udmær
en ikke helt legal Maade kommen i kede og aktuelle Artikkel ikke kan komme
Besiddelse af hans Kollega Østers med i Majnummeret.
gaards Dagbog, af hvilken vi uden
1. Maj 45.
Tilladelse bringer følgende Uddrag:
Talt med Formanden. Ved heller intet —
eller foregiver intet at vide — om Redakto
18. April 45.
Tog ud til Redaktøren for at tale med ham rens Opholdssted.
angaaende Udformningen af en Idé til en ud
3. Maj 45.
mærket og aktuel Artikkel til Bladet. Traf
Talt med flere Bestyrelsesmedlemmer. Alle
Fruen, der oplyste, at Redaktøren ikke var
bekymrede. Venter en Sprængning af For
hjemme, at hun ikke vidste, hvor han var
eningen ved Udvandring af Medlemmer, der
henne, og at hun heller ikke vidste, hvornaar
er utilfredse med, at Bladet ikke kommer ret
han kom hjem.
tidigt. Min udmærkede Artikkel vil snart
21. April 45.
Tog ud til Redaktøren for at forelægge ham
Kladden til min udmærkede og aktuelle Ar
tikkel til Bladet.
Traf Fruen, der oplyste, at Redaktøren ikke
var hjemme, at hun ikke vidste, hvor han var
henne, at hun heller ikke vidste, hvornaar
han kom hjem, og at han ikke havde været
hjemme siden 18. April om Morgenen.
Fruen saa let bekymret ud.
Mon han skulde være blevet taget under
en tysk Razzia?
23. April 45.
Forsøgte atter at træffe Redaktøren angaa
ende min udmærkede og aktuelle Artikkel.
(Alle mine Artikler er for Resten udmærkede.
Underligt, at jeg faar saa mange af dem
retur).
j
Fruen var temmelig oprevet og oplyste, at
hun endnu ikke havde modtaget noget Livs
tegn fra Manden. Havde underhaanden søgt
Oplysninger. Redaktøren er ikke i Vestre
Fængsel.
Mon han skulde være i Dagmarhus?
Nu er den normale Indleveringsfrist for
Stof til Bladet overskredet med 3 Dage, saa
nu kan det knibe at faa min udmærkede og
aktuelle Artikkel med i Majnummeret.
27. April 45.
Benyttede Bededagen til et Besøg hos
Redaktøren. Traf Fruen, der oplyste, at han
endnu ikke havde været hjemme og heller
ikke givet Livstegn fra sig.
Havde forhørt sig i Dagmarhus. Her erklæ
rede man intet at kende til Redaktørens Op
holdssted.
Skulde han mod være sendt til Frøslev?
Eller Tyskland?
Muligheden for at faa min udmærkede og
aktuelle Artikkel i Nummeret for Maj svin
der mere og mere. Bladet skal jo efter Planen
udsendes den 10. Maj. Ærgerligt!

ikke længere være aktuel.
Mon Redaktøren skulde have været ude
for et Hipo-Attentat?
Fruen er paa Sammenbruddets Rand.
4. Maj 45:
Kapitulationen bekendtgjort. — Nu maa
Gaaden om den forsvundne Redaktør vel
snart blive opklaret.
5. Maj 45.
Redaktøren var ikke blandt Fangerne i
Dagmarhus eller Vestre.
8. Maj 45.
Heller ikke i Frøslev!
11. Maj 45.
Blandt de med svensk Røde Kors fra tyske
Fangelejre hjemvendte danske var Redaktø
ren ikke.
Hvordan mon det nu skal gaa, da Bladet
ikke er kommet ud til den normale Tid?
Og min udmærkede Artikkel?
15. Maj 45.
Stadig intet nyt om Redaktøren.
19. Maj 45.
Endnu ingen Opklaring paa Mysteriet.
Uro blandt Medlemmerne over det ude
blevne Blad!
23. Maj 45.
Intet nyt om Redaktøren.
Fruen brudt fuldstændig sammen!
Nu er min udmærkede Artikkel ikke læn
gere aktuel!
28. Mej 45.
Det skal nu vise sig, om Redaktøren er
blandt de fra Sverrig hjemvendende Flygt
ninge.
31. Maj 45.
Det maa nu betragtes som givet, at Redak
tøren ikke har været i Sverrig. Saa er der vel
kun Hypotesen om Hipomord tilbage.

2. Juni 45.
Mysteriet opklaret. Redaktøren har hele
30. April 45.
Tiden opholdt sig i Kastrup for at overvaage
Stadig intet nyt om Redaktøren, Mulighe Bygningen og Søsætningen af sin nye Kutter.
den for, at han er gaaet under Jorden eller er
Nu er min Artikkel hverken aktuel eller
sluppet til Sverrig kan dog ikke afvises.
udmærket længere.
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Havnevæsen, nærmere betegnet Havnebyg
mester Rohde og klagede vor Nød. Han var
meget forstaaende og vilde gerne hjælpe
Sejlsporten, men helt gratis kunde vi ikke faa
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Vi har bedt et af vore Havneudvalgs det. Efter mange og lange Forhandlinger med
Medlemmer Henri Madsen om en kort Havnebygmesteren og Krigsforsikringen for
Redegørelse for denne Sag.

danske Skibe har vi nu naaet et for os gun
stigt Resultat.

Ja, saa blev Lystsejladsen frigivet indenfor

FERIETOGTER

Renden er projekteret til 20 m Bredde i

bestemte Omraader og bestemte Tider. Saa Bunden med en Skraaning mod Syd paa ca.
er det med at komme ud og ind af Havn 5 m. Mod Nord er der god Dybde, derfor

Frigivelsen af Farvandenr har selvfølgelig
uden alt for stort Besvær. I Øjeblikket er der bliver der ikke Tale om Skraaning her. Hele faaet Medlemmerne til at planlægge store
Ferieudflugter syd paa til den kære Bøge
mange Genvordigheder for at komme ud at Rendens Længde er 130 m udgravet fra Pier
strøm, som vi ikke har kunnet besejle de sid
sejle, men naar disse Linier gaar i Trykken ne, og Dybden vil overalt i den gravede Del
ste 5 Aar. Alene Lørdag den 6. og Søndag
er vi allerede i Gang med Uddybningen af blive ikke under 2 m ved dagligt Vande.
den 7. Juli starter 15 Sejlbaade paa Ferietogt
over Køgebugten i samlet Flok.
Nogen fast Rute er der ikke lagt, da Vind
og Vejr bestemmer Farten, naar det drejer
sig om Sejlbaade, men foreløbig forlyder det,
at man vil opsamles i Dragør Havn Lørdag
Aften, hvis Vinden da ikke indbyder til Fort
sættelse, og saa fortsætte tidlig Søndag Mor
gen over Bugten til den nye Havn i Rødvig,
der er oygget i de mange Aar vi var væk.
Herfra gaar Turen ind ad Bøgestrømmen til
Nyord, Kallehave, Stege. Gennem Vridene til
Vordingborg til Femø, Fejø, Vendepunktet
bliver jo i Aar Omø, da Sejlads her ud over
er forbudt, men saa kan vi da i Aar faa Tid
at besøge Sakskøbing og Præstø paa Hjem
vejen, det plejer man ikke at naa. — Bladet
ønsker
dem alle en god Vind til Turen. Der
i
-r T' ~ V •
blir Sjov i Havnen Lørdag den 6., naar alle
Fartøjerne starter, det forlyder ved Redaktinens Slutning, at flere vil slutte til, saaledes
at omkring 20—25 S. S. F. Fartøjer vil mødes
Red.
Renden. Jeg skal give nogle Oplysninger om
Efter foretagne Pejlinger er der beregnet dernede i det kære Farvand.
Arbejdet, der forestaas af Københavns Hav at skulle opgraves ca. 770 Kubikmeter, teore
nevæsen.
tisk, men det bliver snarere henimod de 900
Indbydelse, tit JyttoMUutytt*
Efter Forhandlinger med forskellige Entre Kubikmeter, fordi det ikke er muligt at grave
Jysk Sejl-Union afholder Kapsejladser fra
prenørfirmaer naaede vi dertil, at Uddybnin ud til nøjagtig 2 m.
6. til 15. Juli. Program findes paa Kontoret.
gen vilde koste et uhyre Beløb. Da vi havde
Vedstaaende Tegning giver et godt Indtryk
kastet et Blik i Pengeskuffen, blev vi klar af, hvordan det var, og hvordan det bliver.
over, at det var u-lad-sig-gørligt med de Mid Efter Beregningerne skulde Arbejdet være Ang. Fortøjninger !
ler, der staar til vor Raadighed. Vi henvendte tilendebragt en af de første Dage i Juli, og
Flere Fartøjer ligger i alt for sløje Fortøj
ninger. Medlemmerne erindres om, at de har
os derfor til vor store Nabo, Københavns saa haaber vi paa en god Sæson.
Erstatningspligt for den Skade, de evt. kan
forvolde paa andet Fartøj, og det er muligt
at redde en ny Ende i Malerudsalget bl. a.

Aftensejladser og Kapsejladser

Talt

Kapsejladschefen Erik Nilsson beder os
Min hjerteligste Tak for al Deltagelse ved
meddele, at der arbejdet paa Tilrettelægning
min kære Mands, fhv. Formand, Fuldmægtig
af Sejladserne. Der arbejdes et Par Udvalgs
medlemmer, som maa fremskaffes før der kan L. Hempels Bisættelse. En særlig Tak til
lægges ud. Evt. Lysthavende bedes omgaaen- Sundby Sejl-Forenig som vil ære hans Minde.
de sætte sig i Forbindelse med Nilsson. I
Sofie Hempel.
Mellemtiden opfordres Sejlerne til at bringe
Mærkerne i Sejlene i Orden.
Ny Fløng, pr. Hedehusene,

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.
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Ved G. Østergaard.

Fundet var dog knap saa rigt, som man
havde haft Lov at vente, idet det viste sig,
at Stedet kort efter Højsætningen havde haft
Besog af Gravrovere.
Skade kun, at en saa prisværdig Skik fuld
stændig er gaaet af Mode. Hvilken herlig
Tanke, om man engang ad Aare, naar man
var bleven gammel, gigtsvag og mæt af Dage
og ikke mere kunde nyde Glæden ved Lang
turene, kunde blive gravsat i sit kære, lille
Skib.
Det var Oplevelsen.
Erfaringen lyder: Tro aldrig de Fynboer.
I Tillid til en i Kerteminde opslaaet Fart
plan afventede vi Motorbaaden, der gaar i
Rutefart paa Kertinge Nor, for med den at
sejle tilbage til Byen. Den kom dog ikke til
den angivne Tid, og da den endnu en halv
Time senere ikke havde vist sig, humpede vi
paa trætte Fødder tilbage ad Landevejen.
Ankommen til Byen fandt vi Rutebaaden
liggende paa sin Anløbsplads, og paa Fore
spørgsel om Grunden til dens Udeblivelse
erfarede vi, at Føreren havde hørt noget om,
at der skulde komme et Særtog med Turister
fra Odense, og saa havde han ganske uden
videre ændret Fartplanen.
Petersen lovede ham, at vi skulde indvie
Turistchef Lichtenberg i de fynske Turistfor
hold.
At de stedlige Toiletforhold var de skrap
peste, jeg endnu har mødt i en Provinshavn
— og det vil sige en Del — var maaske
endnu en Anledning til en Henvendelse til
Turistchefen. Dog, tys! Redaktøren har stil
let meget strenge Krav om, at Beretningen
skal være absolut stueren. Jeg skal derfor af
holde mig fra en nærmere Beskrivelse, hvor
fristende det end kan være, og selv om jeg
er overbevist om, at jeg med Lethed kunde

skrive en Doktorafhandling over Emnet:
Danske Provinshavnes Lokummer jeg har
kendt.
Det blev sent inden vi blev klar til Afgang
fra Amandas By, ja Klokken var 17,35, da
vi tog Fortøjningerne og stod ud paa næste
Stræk, bound for Skælskør.
Vi havde Vind og Sø foran for tværs om
S. B. paa vor Vej, der førte lige norden om
Sprogø, og paa Strækket mellem denne og
Egholm blev vi temmelig godt gennemvaskede. Trods det indtrufne Tusmørke fandt vi
dog Indsejlingen i den lave Strand og tøf
fede fortrøstningsfulde videre op mod Byen.
Under Sejladsen op mellem de lave Brinker
syntes Farten at være ganske ringe, — den
var jo let at konstatere her, hvor vi havde
Land ganske nær paa begge Sider, — og vi
formodede da, at vi paa det lave Vand havde
faaet Tang i Skruen. Vi saa efter, men alt var
i den skønneste Orden, kun Farten var fort
sat ringe. Endelig Kl. 22,30 kunde vi fortøje
i Baadehavnen.

NR. 3
Saa drak vi Aftenkaffe og gik derpaa op i
Byen for at finde Logi til vor kvindelige
Passager, og undervejs fandt vi Forklaringen
paa den lave Fart. Da vi naaede op til den
indre Havn, saa vi Vandet i vældige Hvirv
ler strømme rask forbi Molehovedet og ud af
Havnen.

Moral: Man skal studere sin Havnelods
før man gaar i Havn. Havde vi gjort det,
havde vi været vidende om, at der her i
Skælskør saavel som i Kerteminde er Strøm
skifte hver 6. Time, og at Strømmen kan
løbe op til 5 Sømil i Timen.
(Fortsættes næste Side.)

dig for deres flotte Optræden og fornøjelige
Program.
Form. A. Jensen indledede Talernes Række
med en Tak til Medlemmerne for Sammenhold
i de svære Aar. Sejlklubbens »Frem«s Repræ
sentant talte for Sejlsporten. K. D. Y.s Re
præsentant takkede den unge Sejlklub S. S. F.
for Indsatsen i Frihedskampen og udbragte
et Leve for Ungdommen i Sejlsporten. Motorbaadsunionens Repræsentant udtalte en spe
I Haab om frie Farvande havde Sundby ciel Tak til vor Formand for det Initiativ
Sejl-Forening som flere andre Klubber udsat som han havde tilført Motorbaadssporten
sin Standerhejsning længst mulig, vort Haab ved S. S. F.s Tilslutning til Unionen. Borg-

standeR-hejsningen
1945

gik dog ikke i Opfyldelse, trods alt maatte
vi fejre den 6. Standerhejsning uden Sejlenes
blafrende Akkompagnement. — Dog, hvor
anderledes stemningsfuldt var det ikke i Aar
at se Flag og Stander gaa til Vejrs, helt an
derledes befriende end tidligere, hvor Tyske
re og Terror ødelagde enhver Stemning.

mester Hedebol omtalte Foreningens Begyn
delse og endelig udbragte Modelklubbens
Formand et Leve for det gode Naboskab.
I Klubhuset blev som sædvanlig naar der
er Musik danset paa Gulv.v'ægge og Loft af
Pladshensyn.

Vi maa snart ha' et stort Klubhus!!!
Selve Festen indledtes som sædvanlig med
løvrigt regnede det som altid, naar Sundby
Brandfolkenes Orkester. Vi er dem Tak skyl Sejl-Forening arrangerer noget. Reporter.

NR. 3
Vore Oplevelser i denne By var ikke man
ge, dertil var vort Ophold for kortvarigt, men
skulde De nogensinde føle Trang til at over
være et Grisemarked, kan jeg trygt anbefale
Dem at tage til Skælskør, denne fredelige By,
der ved sin Beliggenhed udenfor de store
Trafikruter, har bevaret en provinsiel Atmos
fære af Fred og Ro, som man forgæves leder
efter i mangen anden dansk Købstad.
Onsdag Eftermiddag Kl. 14,30 stod vi atter
ud af Renden, drejede ned gennem Agersø
Sund og satte Kurs efter Knudshoved. Hertil
havde vi Søen tværs, hvad der gav en ubehalig og trættende Slingring, senere ned langs
Knudshoved Odde, denne ejendommelige,
omkring 15 km lange Landtunge, som, hvergang jeg har sejlet langs med den, har givet
mig Lyst til at foretage en Fodtur langs ud
ad den, uden at det dog hidtil er blevet til
noget, ned langs den havde vi smukt Vejr
med aftagende Vind og Sø agten for tværs
om S. B.
Vi løb norden om Masnedø, under den
nye Jernbanebro og fortøjede Kl. 21 ved
Vordingborg Sejlklubs Bro.
Lige indenfor Broen laa et nydeligt lille
nyopført Klubhus af Træ, som vi fik forevist
af nogle yderst elskværdige Medlemmer af
Klubben, som straks stillede Klubhuset og
dets Bekvemmeligheder til vor Disposition.
Torsdag Formiddag besaa vi Valdemarernes gamle By, hvor Middelalderidyl paa en
morsom Maade er blandet med en moderne
Storbys livlige Trafik og Handel.
Vor gode Fortøjningsplads forlod vi lidt
over Middag, og snart hastede »Kiss« den
for den snart gammelkendte Vej langs Syd
sjællands skønne Kyst med de store Bøge
skove, forbi de gamle Kendinge Farø, Bogø,
Tærø og Langø, gennem Ulvsund og Bøge
strømmen. Det var stille, pragtfuldt Sommer
vejr, og »Kiss« var tilsyneladende glad ved

Gensynet, den oppede sig, som den ikke
havde gjort siden Turens første Dag, og
naaede helt op paa en Gennemsnitsfart for
Dagen paa 6,3 Knob. Efter 4% Times Sejlads
fortøjede vi for Natten i Faxe Ladeplads
Havn.
Det saa ud som om en Kæmpebager havde
moret sig med at strø hele Byen over med
Mel. Overalt, Vejene, Tagene, Træernes Gre
ne var hvidpudrede, hvad der saa ganske
ejendommeligt ud, men var temmelig ubeha

SSF

SIDE 7

geligt for ens gode Landgangstøj, der let kom
til at bære synlige Mærker deraf.
Det hvide Pulver var dog ikke Mel men
Kalk, som fra Kalkværkets høje Skorsten var
dalet ned over By og Omegn.
Fredag Kl. 10 stod vi Havnen ud i østlig
Vind og ret svær Sø. Kort før Middag løb
vi ind i Rødvig Havn, og under vort Ophold
her løjede det meget af, men Søen var dog
langtfra rolig, da vi Kl. 16,30 stod ud paa
Turens sidste Stræk, især var den svære Dønning ud for Stevns meget ubehagelig.
(Fortsættes).

EN ANDEN
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HISTORIE i
Det v a r en god Grammofon! — En stor
blankpoleret Mahognikasse, hvilende paa 4
fint formede Raceben, Laag til at slaa op,
som afslørede nogle af de ædlere, indven
dige Organer med Selvstopper o. s. v., Den
Gang højfornemt, længere nede et Par udskaarne Laager til Højttaler og Pladearkiv.
Jeg købte den i en »secondshand^store« i
San Pedro, godt afstivet som jeg var med
»Old Rye Whisky«, formedelst syv Dollars
i gode amerikanske Sedler.
Med Bistand fra en kørende Ven fik jeg
den bakset ned ombord i den svenske Tankbaad, hvor jeg var 2. Kok, den fik ikke en
Skramme, og da den var godt installeret i
Lukafet, blev den prøvekørt ved en stille
»Sup« i Overværelse af tilfældige Forbipas
serende.
Naa! Pligten kaldte, og jeg maatte forlade
Spilledaasen for at hellige mig det mere
materielle, og da vi ved Syv-Tiden stod ud
af Havnen med en Last dirty-oil til Tocopilla
i Chile, havde mine musikalske Interesser
fuldstændig forladt mig, jeg skulde ned og
sove, nok mest paa' Grund af den flydende
Proviant, som den Dag havde optaget en god
Del af min Tid.
Fem Minutter efter jeg havde stuvet mig
selv ind i Køjen, kastet et varmt Blik paa
Grammofonen, sov jeg trygt ind i den For
visning, at jeg denne Gang havde haft noget
haandgribeligt ud af de femten Dollars, der
gerne var Taksten i San Pedro.
Men Freden varede ikke saa længe, jeg var
lige faldet hen, da jeg blev vækket af en
kraftig Banken paa Køjekanten, lige ved mit
Hovede, det var 4. Maskinisten, der skulde
faa fråga »Om inte Chiefen fik laane 2.
Kokkens Grammofon med Skiver«. Jo, det
var der ikke noget i Vejen for, og ved Elek
trikerens Hjælp fik han den forsigtigt bakset
ovenpaa i Chiefens Residens. Og jeg sank
paany med et bekymret Suk tilbage i Mor-

i

feus Arme, — — men kun for en kortere
Stund, da en ny Banken bragte mig banden
de tilbage til Virkeligheden, det var paany
4. Maskinisten som denne Gang skulde faa
fråga »Om Kokkens Grammofon var at faa
til Købs, og hvad den kostede?« — En lumsk
Anelse greb mig, og jeg smak en Dollar paa
og svarede »Otte Dollars 1« — Saa hev han
nogle Sedler op og talte de otte Dollars af
til mig, og skulde saa sige fra Chiefen »Om
inte Kokken havde Lyst til en liten Sup«.
Da jeg var bleven vaagen i Mellemtiden
halede jeg lidt Tøj paa og fulgte med op i
Chiefens Salon.
Her var fuldt Hus af Maskinfolk i en
meget demokratisk Blanding, Maskinmestre,
Assistenter, Smørere og Pumpemand og
Elektriker. Jeg fik stukket et Glas Gin og
Vermouth paa Størrelse med en lille Pøs i
Haanden, satte mig og betragtede Grammo
fonen, den eneste Overlast den havde lidt
var, at Laaget var lukket for haardt op, saa
Hængslerne var revet løse.
Det var »Tosellis Serenade« der var paa
Programmet i Øjeblikket, men nu da den var
betalt agtede Chiefen ogsaa at faa noget Sjov
for sine Penge, han tog Toselli af og smak
den i Hovedet paa Elektrikeren, saa Stum
perne ^regnede ned over denne, 120 Sekunder
efter var hele Arkivet af klassisk Musik og
Danseplader splittet i Atomer, saa røg Laaget,
Lyddaase, Arm, Igangsætter og Naaleæske,
dernæst de udskaarne Laager foran, saa fik
den et Brud paa det ene Forben, der gjorde
Instrumentet noget vaklevornt. — Saa skaalede vi en Gang, før vi paany styrtede os
over Ofret, som denne Gang maatte ned med
Ryggen i Madrassen, medens vi rodede i
dets Indvolde, efter at have brækket alle fire
Ben af, saa der kun sad nogle Bensplinter
igen, men ret hurtigt viste vi os magtesløse
med vore bare Hænder, end ikke en lille
beskeden Blindtarm kunde vi hive ud af
Bæstet uden Værktøj.
Men saa kom Elektrikeren styrtende med
en tolv Punds Hammer og langede den een
ud, der afstedkom et alvorligt Ribbensbrud
paa den arme Grammofon, men selv gik han
ikke Ram forbi, han tog sig ikke i Agt for en
Splint og fik en mægtig Flænge i Fingeren,
som Chiefen dog omgaaende desinficerede
med det nærmeste Glas Gin, saa Manden gav
et Hyl fra sig. Imedens var Liget blevet skilt
ad og Maskineriet udtaget, bl. a. den store
krumme Tragt, som den laa der i Stumper og

Saa file i/i malet Slcud&t* !
og jeg fik da klaret de fleste Ordrer.
Hvis du nu ska' male lidt Køkken for »lille
Mor« a. H. t. Husfreden, saa kig ind, jeg
har rigtig Oliefarve. Paa Lager haves stadig
»Nilsson Blokke« og Fortøjningsender.
Juli kun aaben fra 9—13.
ved E. Madsen.
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Stykker var den et sørgeligt Skue, og saa var
der egentlig ikke mere at gøre ved den Sag.
Hvem der fik den lyse Idé ved jeg ikke,
men pludselig var alle i Gang med at ordne
alt til Begravelse, een rendte efter Sand,
andre samlede Stykkerne sammen og stab
lede dem op paa Bagklædningen, de blev
dækket med en hvid Skjorte og Chiefen
plyndrede sine Vaser og skaffede en fin
Buket, der blev lagt paa Brystet af det med
tagne Skelet, fire Mand hankede op i hver
sit Hjørne af Liget og stillede sig op ude i
Gangen. Chiefen gik forrest med Tragten,
saa Bærerne og tilsidst Følget paa tre Mand,
da vi var kommet ud paa Dækket istemte
Chiefen noget, der skulde være en Koral, og
vi vandrede ærværdigt eller vaklede ærvær
digt Dæshuset rundt tre Gange, og derpaa
stillede de Liget fra sig helt henne agter,
hvorpaa en af Følget holdt Mindetalen, og
saa forrettede Chiefen Jordpaakastelsen —
hvorpaa der blev sunget en Salme, derefter
lempedes den halvanden Time i Forvejen saa
pæne Grammofon, over Siden, nu kun en
Dynge Skrammel og større og mindre Træ
stykker. Elektrikeren stak Hovedet ud over
Lønningen og skreg efter den, idet han suge
de Blodet af Fingeren: »Farvel, din Jåkel«.

Tcette>$T U R
Alle Sejlere som kunde tænke sig at del
tage i en Fællestur, der arrangeres af Med
lemsbladet, bedes anmelde dette til Redak
tionen. Turen, der arrangeres som Distance
sejlads, skal foregaa en af de første Søndage
i August. Men nu kommer det spændende,
Betingelsen for at deltage i Sejladsen er, at
der skal være mindst 2 Motorbaadsfolk i
Fartøjet, f. Eks. en Motorbaadsmand og hans
Kone. Der vil blive udskrevet nærmere Reg
ler for Turen, der blir arrangeret som Kap-,
Orienterings- og Sportssejlads, men husk at
kapre jer en god Besætning, uden de 2 Mo
torfolk kan Anmeldelse ikke modtages. An
meldelse gratis, fine Præmier.
Redaktionen.

»Klohhemayeren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.
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\> c Medlemmer

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1/4—1/iOi Klubhusit hver Fredag fra

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Elektriker Aage Birkedal Holm, Formosavej
23, 1. Motorbaad »Spar Es«.
Assi. Erik Paulsen, Under Elmene 12, 1. U. F.
Værkfører W. Grimer, Lobeliavej 16. Motor
baad »Hobby«.
Maskinmester Axel Chr. Steenberg, Prags
Boulevard 49 B. Motorbaau »Happy«.
Radiotekniker Tage Wibroe, Blekingegade 4,
2. Kutter uden Navn.
Ass. Leo Ørstrøm Jensen, Reberbanegade 47,
4. tv. Kutter uden Navn.
Skibskonstruktør Raymond Lodberg-Jacob
sen, Englandsvej 8, 2. Kragejolle »Ole«.
Repræsentant Oscar Kurt Walther Seierbg,
Caprifolievej 3. Motorbaad »Vito«.
Maler Einar Niels Hermann Olsen, Godthaabsvej 36, 4. Kragejolle »Ida«.
Pølsemager Albert Petersen Lyngemark, Wit
tenberggade 41, 1. Kutter »Oak«.
Værkfører Willy Olsen, Skotlandsgade 11 St.
Kutter »Dot«.
Repræsentant Aage Hans Werner Jespersen,
Kastrupvej 123, 1. Motorbaad uden Navn.
Pianist Harald Jensen, Maltagade 6, 3. T-Jolle
»Vivo«.
Ekspeditrice Frk. Else Madsen, Hollands
Allé 27.
Maskinarbejder L. J. V. Rosfeldt Sørensen,
Strandlodsvej 84, 4.
Fhv. Skibsfører Jens Christensen Madsen
Baadsmandsstræde 9. Motorbaad »Ki-Ki«.
Fyrbøder Kaj Henry Jensen, Urækenlandsvej
120, 2. Kragejolle »Inge«.
Maskinarbejder Niels P. V. Andreasen, Cumberlandsgade 13, 1. Motorbaad »Vaksaa«.
Slagtermester Jens Jacob Andersen, Flinte
renden 5, 1. Motorbaad »Flid«.
Kaptajn Arnold Nordmand, Peder Skramsgade 7 B, 2. Motorbaad »Agnes«.
Sølvsmed Erik Villy Hansen, Ørnevej 65, 2.
Motorbaad »Swift«.
Jord- og Betonarbejder Carl Aage Svendsen,
Dronningborgvej 27. Motorb. »Martha«.
Glarmester Jes M. Petersen Schultz, Vermlandsgade 82, St. Motorbaad »Dan 2«.
Formand Folke Bjorken, Palermovej 19, St.
Jolle uden Navn.
Cyklehandler Aage Lauritz Dostorp, Kastrup
vej 130. Uden Fartøj.
Maskinarbejder Jørn Christiansen, Zolas Allé
4. Motorbaad »Øresund«.
Ass. Thorkild Monrod Nielsen, Nyvej 21, 4.
Uden Fartøj.
Skibskonstruktør Henrik Meilgaard Morten
sen, Hans Bogbinders Allé 3. Kragejolle
»Berth«.

Kl. 18—20. 1. og 3. Søndag i hver Maaned Kl. 10—12.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Maskinlærling Bent Olsen, Amager Strandvej
224. Kragejolle uden Navn.
Sømand Erling Chr. Nielsen, Søborg Hoved
gade 14 A, 2. Motorbaad »White Devil«.
Grønthandler Lars Nielsen Olsen, Elbagade
36, Kutter »Gerda«.
Specialarbejder Carlo Herman Svendsen,
Hessensgade 7, 1. Kragejolle »Adyg«.
Pølsemager Aage Julius Møller, Tingvej 30
St. Motorbaad uden Navn.
Repræsentant Axel Miltoft, Reberbaneg. 33, 2.
Banearbejder Arne Biirty Aabenkrus Chri
stensen, Stenberggade 2 St.
Brolægger Børge Nerup Hansen, Amager
gade 8, 2.
Passive B:
Maskinarbejder Johannes Peter Svendsen,
Ndr. Fasanvej 31, 3. Motorbaad »Smut«.
Lagerarbejder Henrik N. Nielsen, Thorsgade
91 C. Motorbaad »Elo«.
Bagermester Svend A. Moller, Toldbodgade
17. Motorbaad »Week-end«.
Juniores:
Grete Frederiksen, Parmagade 18, 4.
Boe Carlo Hansen, Donaugade 1,1.
Lizzie Høng, Polensgade 10, 1.
Jørgen Dænris, Albaniensgade 7 St.
Preben Bech Christensen, Brobergsg. 14 St.
Ole Zehngraff, Brobergsgade 16, 3.
Gerner Bech Christensen, Brobergsg. 14 St.
B Medlemmer:
Fru
Fru
Fru
Fru
Fru
Fru

Edle Paulsen, Under Elmene 12, 1.
Tove Vera Frederiksen, Parmagade 18, 4.
Emma Ørstrøm Jensen, Reberbaneg. 47,4.
Rigmor Madsen, Rumæniensgade 8.
Else Markussen, Nyrnberggade 26.
Dagmar Christensen, Strandlodsvej 90, 1.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).

NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.

Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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08Si! Noget, der har Interesse
~~~~ for enhver Fartøjsejer
Fra A/S Grøn &. Witzke er vi blevet
anmodet om at meddele følgende:
For de Fartøjsejeres Vedkommende, der i
Øjeblikket har Stilstandsforsikringen løbende,
maa Ændring af Policerne ske, saa snart Far
tøjerne skal benyttes* til Sejlads, og der maa
derfor gives Meddelelse herom til Assuran
dørerne, for at den nødvendige Ændring kan
blive foretaget. I modsat Fald vil Fartøjs 1
ejerne være uden Dækning ved eventuelle
Skader, der maatte indtræde.

1
ftAMttS R<9-

S Ø N D A G D E N 26. AUGUST
Ideen med en Søndagstur, hvor Sejlbaadene blev bemandet med Motorbaadsfolk, har
vakt mægtig Tilslutning blandt alle Medlem
merne, og vor Telefon har daglig været be
lejret af ivrige Medlemmer, som ønskede at
deltage, vi skynder os derfor med at bekendt
gøre de nærmere Enkeltheder vedrørende
denne Sejlads, som gerne skulde blive Aarets
Begivenhed.
Allerførst Datoen for Storsejladsen, Søn
dag den 26. August, til den Tid er Weekend-Turene slut og alle Sejlbaade har Tid
til at deltage.
Selve Arrangementet er saadan lidt »ud i
det blaa«, idet vi dels ikke vil røbe det ende
lige Maal og dels er det jo, som Sejlerne aller
bedst ved Besked om, Vinden og Vejret der
bestemmer Rute og Afstand, noget som Motorbaadssejleren slet ikke regner med.
Men til Sagen. Søndag Morgen d. 26. Au
gust Kl. 8V2 udleveres til hver af de del
tagende Skibsførere en forseglet Kuvert, som
indeholder Ordre for Skibet og dets Besæt
ning, det maa paa det kraftigste advares imod
at aabne disse før Skibet er i rum Sø.
Kl. 9 maa alle være under Sejl og opholde
sig i Farvandet ud for Sejlrenden og omkring
Badeanstalten.
Kl. 9V2 ankommer et nærmere bestemt
Lederfartøj, som skal følges, og hele Kon
vojen slutter op, enhver soiji kommer foran

Lederfartøjet, er straks udelukket fra at del
tage i den senere Præmieuddeling.
Efter at have udsejlet ca. Halvdelen af
Distancen, hejses fra Lederfartøjet et Signal,
og der afgives Salut, og hele Konvojen slip
pes løs mod Maalet, hvorledes Sejladsen be
dømmes og Præmierne uddeles, skal vi ikke
røbe, men det bliver efter helt ukendte og
fantastiske Regler, hvor den lille men om
hyggelige Sejler har samme Chance som den
store og hurtige.
Ved Ankomsten til D-Havnen indtages den
medbragte Frokost (begynd at samle 01 i
Morgen, en Besætning med Bajere er vel
anskrevet i ethvert Fartøj!) Foreningen arran
gerer et fælles Kaffebord med Musik og lidt
Dans.
Deltagelse i Turen er gratis. Præmierne er
mange og store, blandt andet vil der være
Mulighed for flere Besætninger til at vinde
Snapsen til Frokosten. Tobak er der ogsaa.
Saafremt Vinden giver os en hurtig Sejlads
til Bestemmelsesstedet arrangeres forskellige
Konkurrencer.
Tegningslisten er ophængt i Klubhuset,
Bemandingen er fri, men under 2 Motor
baadsfolk giver ikke Adgang til at deltage i
Konkurrencerne.
Obs! Præmierne vil blive udstillet Fredag
og Lørdag umiddelbart før Turen.
Redaktionen.

EN VAAD HISTORIE

Afslut, v. G. Østergaard,
Paa Strækket op til Dragør sprang Vinden
om i Syd, hvor Himlen samtidig blev dækket
af store, sorte Skyer, og paa det sidste Stræk
op gennem Sundet sprang Vinden om i Vest',
Lynene for knitrende over Himlen, Tordenen
rullede, og Regnen styrtede ned.
Fortøjede, stadig i øsende Regnvejr, paa
vor gamle Plads i Sundby Sejl-Forenings
Havn Kl. 21.
Saaledes endte Turen som den begyndte i
øsende Regn, hvad der kunde forlede en til
at tro, at det i København havde regnet
ustandseligt i de forløbne 14 Dage. Det blev
dog oplyst, at dette ikke var Tilfældet.
Petersen og Damen samlede deres Pakke
nelliker og hyrede en Bil, medens jeg klarede
op og pakkede sammen, hvad jeg nødvendig
vis skulde have med mig hjem.
Efter en behagelig Nat, der var en sand
Vederkvægelse for trætte Lemmer og en øm
og mødig Ryg efter de mange Strabadser*
opgjorde jeg Resultatet af Turen, der kom
til at se saaledes ud:
Gennemsejlet Distance
316 Sømil

SIDE 2

SSF

Sejltimer
Gennemsnitsfart
Forbrug af Brændstof
Forbrug i 1 pr. Time
Brændstofudgifter

57Vé Time
5,5 Knob
224 Liter
3,8 Liter
36,68 Kr.

Vejrforholdene gjorde det umuligt at be
dømme den nye Propel.
Hvad er det da, der trods alle Strabadserne
— trods den værkende Ryg af altid at maatte
bevæge sig krumbojet, saasnart man er under
Dæk, og af den haarde, smalle og umagelige
Køjeplads, trods uregelmæssige Spisetider og
Maaltider, der er prægede af de smaa For
hold ombord, trods lange trættende Rortørn
i den næsten altid i rullende eller slingrende
Bevægelse værende Baad, trods den enerve
rende, uafladeligt smeldende Lyd fra Moto
ren paa de lange Stræk, alligevel faar en til,
saasnart Turen er til Ende, straks at gaa i
Gang med Planen for det kommende Aars
Ferietur?
Er det ikke det, at man kan lægge sit dag
lige Arbejde til Side og i Ferien kun benytte
det til at frembringe den behagelige Fornem
melse, man føler ved, at man ikke skal be
skæftige sig med det; kort sagt, at man kan
lægge alle Pligterne bort og kun beskæftige
sig med, hvad der i Øjeblikket passer een
bedst?
Ikke noget med at skrive Breve hjem eller
være et bestemt Sted til bestemt Klokkeslet,
ikke engang have Pligt til at overholde de
fastlagte Spisetider.
Og saa det, at alle Genvordighederne, hvor
ubehagelige de end kan føles i Øjeblikket,
allerede efter kort Tids Forløb bliver til Erin
dringer; Oplevelser, hvormed man ved at
genopfriske dem med sin Skibskammerat eller
genopleve dem i Tankerne, naar man en stille
Vinteraften sidder lunt inden Døre, kan slaa
en Aften ihjel.
Og hermed forsvinder Forfatteren med sine
Langtursbeskrivelser indtil videre ud af Bla
dets Spalter for at give Plads for de utallige
Ferietursberetninger, som adskillige af hans
Klubkammerater brænder af Iver efter at faa
optagne i Bladet.
G. Østergaard.

Cigaret og Tobakskortene
indkaldes til Fornyelse
Med Udgang af August Maaned er de
gamle Kort ugyldige. Aflever snarest de
gamle Kort til Henry, hvorefter de nye Kort
udskrives.
Marketenderiudvalget.

Gunnar lensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.

NR. 4

KAPSEJLADSER
arrangeret i Fællesskab af Sejlklubberne
K. D. Y., Dragør, Enigheden, Frem, Hellerup, Kastrup,
K. A. S., Skovshoved, Sundby og Sundet afholdes

Søndag d. 19. August KL 10 og
Søndag d. 9. Septbr. KL 10
med Start den 19. August ud for Hellerup Havn og den
9. September ud for Skovshoved Havn.
Sejladsen udskrives for Klassebaade og Entypebaade
samt for Kuttere og Spidsgattere efter NL-Maal.
Løbsinddelingen foretages af et Udvalg og foregaar
efter dettes Skøn.
Der sejles efter I. Y. R. U.s Regler i Forbindelse med
K. D. Y.s særlige Regler.
Indskud: Kr. 10.00 for hvert Fartøj pr. Sejlads.
Bemandingen efter de for de forskellige Klasser gæl
dende Regler.
Anmeldelsesfristen udløber Mandagene d. 13. August
og 13. September 1945 Kl. 12 Middag.
Nationalflaget skal føres under Sejladsen.
Styringen skal foretages af Amatører.
Præmier: Foruden Vandrepræmier og Ærespræmier
udsættes en Præmie for hver 3 anmeldte Fartøjer.
Præmieuddelingen bliver fælles for de to Sejladser. —
Se Program.
Program med nærmere Bestemmelser faas hos de arran
gerende Klubber Dagen før Sejladserne.
København, den 1. August 1945.
P. U. V.
Niels Benzon.

hoved. Der var Stemning for at afholde Præ
mieuddeling for begge Sejladser en Hver
dagsaften, i et centralt beliggende Lokale,
evt. med Spisning. Endvidere enedes man om
at gaa bort fra det Præmiesparesystem, man
UUcuuUeé i det (ly., af. llcu/iÅejladÅelieføi
var kommet ind paa i 1943. Ærespræmiei. hiiuoiA.
tågerne vil saaledes ikke gaa Glip af deres
Paa et Møde i K. D. Y.s Klubhus i Skovs 1. Præmie ved disse Sejladser.
hoved blev det vedtaget at afholde 2 FællesTegningsliste er ophængt i Klubhuset, Teg
kapsejladser i indeværende Sæson. Den ningen til den første Fællessejlads slutter
første finder Sted Søndag d. 19. August med Søndag den 12. August. Ind imellem de to
Start udfor Hellerup KL 10, den anden Søn Fælleskapsejladser bliver der sandsynligvis
dag d. 9. September med Start ud for Skovs afholdt Spidsgatterteamsejladser, desuden

K. D.Y.S Fælleskapsejladser
o a vedrørende Kapsejladser

SSF

NR. 4
paatænker S. S. F. at afholde en lukket Søndagssejlads.
Af Udtalelser, der faldt paa Mødet, frem
gik det, at de øvrige Klubber har lige saa
ringe Tilslutning til deres Aftenkapsejladser
som Sundby Sejl-Forening. Vi maa imidler
tid haabe, at alle vore Sejlere vaagner op til
Daad, saaledes at vi kan faa nogle af de helt
store Aftenkapsejladser inden Sæsonen
slutter.
NB! Sejladsinteresserede bedes følge op
mærksomt med i alle Opslag paa Pladsen,
da det er umuligt at tilrettelægge alle Sejlad
ser før Bladets Trykning, bl. a. vil der i nær
meste Fremtid foreligge et Program for Klub
bens lukkede Søndagssejladser, hvortil vi
forventer Deltagelse af hele Foreningen.

KAPSEJLADSNUMRE
Kapsejladsudvalget bringer her en Liste
over faste Kapsejladsnumre i Sundby Sejl- I
Forening. Fartøjsejere, som ikke har faaet
deres Nr. med Listen samt Fartøjsejere, som
ønsker at erholde ledige Nr., bedes omgaaende henvende sig til Udvalget. Vi vilde ogsaa gerne have en Anmeldelse af Klassebaadenes Nr., da vi i en kommende Haandbog vil aftrykke alle vor Forenings Kendingsnumre.
E. N.
Fartøjs Navn og Nummer:
Øvelsesbaad S.S.F.l SS1 — Reserveret
S.S.F.2 SS2 — Laila SS3 — Marianne SS4 —
Argo SS5 — Allu SS6 — Kornia SS9 —
Marie SS11 — Basta SS15 — Nutte SS16 —
Lise SS18 — Plaisir SS20 - Let SSS21 Maru SS22 — Moster SS25 — Vivi SS30 —
Star SS50 - Tut SS51.

Masteskuret skal ryddes
iudih, 1. SepUtnføc!

Da Masteskuret maa formodes efterhaanden at blive for lille, og da der foruden en
Del Modeller, Material og andet Ragelse ogsaa maa formodes at ligge en Mængde Rund
holter uden Ejermænd, har man besluttet, nu
hvor alle Sejlfartøjer er søsat, fuldstændig
at tømme Skuret og foretage en Reparation
og Opretning af Hylderne.
Evt. Ejere til noget af det i Masteskuret
liggende Gods bedes fjerne dette inden 1.
September, efter denne Dato ryddes der ud
og Foreningen fralægger sig ethvert Ansvar.
Havneudvalget.

Tabte Nøgler og meget andet godt, der er fundet paa
Pladsen, er indleveret til Henry. Har du tabt
noget, saa kig over til ham!

SIDE 3

KAPSEJLADS
Fartøj

Onsdag den 4.-7. 1945.
Vindstyrke: 3—5.

Størr. Ankomst

Sejltid

Respit

Præmietid

Pr.

P.

1. Løb:
»Mariposa« ...
»Plaiser«

6,1
5,3

20-03-47
20-06-32

1-03-47
1-06-32

+07-27
+04-58

1-11-14
1-11-30

1. Pr.

3%
2

2. Løb:
»Fly«
»Vixi«

5,0
5,0

20-09-02
20-04-21

1-09-02
1-04-21

+03-58
+03-58

1-13-00
1-08-19

3. Løb:
»Eio«
»Tovaritz« ...

5,6
5,6

20-00-06
20-02-25

1-00-06
1-02-25

+05-54
+05-54

4. Løb:
»Laila«
»Argo«

5,9
5,2

20-00-57
20-05-59

1-00-57
1-05-59

5. Løb:
»Vivi«
»Krabat«

5,2
5,0

20-02-45
20-04-56

6. Løb:
»Nutte«

3,1

20-18-23

1. Pr.

1
3 x /4

1-06-00
1-08-19

1. Pr.

Vk

+06-50
+04-40

1-07-47
1-10-39

1. Pr.

1-02-45
1-04-56

+04-40
+03-58

1-07-25
1-08-54

1. Pr.

3%
1

1-18-23

^04-49

1-13-34

1. Pr.

3%

KAPSEJLADS
Fartøj

Respit

Præmietid

1. Løb:
»Bris«
5,6
19-00-05
Skal slaa alle de øvrige.

0-59-05

+07-32

1-06-37

+ 12-58

1-11-19
1-14-25

19-00-21
20-03-14

0-59-21
1-03-14

3. Løb:
»Mariposa« ...
»Plaisir«
»Marie«

6,1
5,3
4,4

20-02-07
20-05-01
20-19-48

1-02-07
1-05-01
1-19-48

4. Løb:
»Fly«
»Vixi«

5,0
5,0

20-04-33
20-06-12

1-06-12

5. Løb:
»Eio«
»Tovaritz« ...

5,6
5,6

20-03-20
20-05-20

6. Løb:
»Vivi«
»Krabat«

5,2
5,0

7. Løb:
»Argo«
»Tøsen«
»Maru«

1

Vindstyrke: 5—8.

Sejltid

7,3
6,7

3V*

Onsdag den 1.—9. 1945.

Størr. Ankomst

2. Løb:
»Oak«
»Jyden«

1

+ 11-11

Pr.

1. Pr.

3%
1

31/4

+ 09-19

1-11-20

+ 06-22

1-11-23
1-22-03

1. Pr.

+ 5-08
+ 05-08

1-19-41

1. Pr.

1-03-20
1-05-20

+ 07-32
+ 07-32

1-10-52
1-12-52

20-06-48
20-06-24

1-06-48
1-06-24

+ 05-59
+05-08

1-12-47
1-11-32

5,2
4,5
4,4

20-11-33
20-09-26
20-15-26

1-11-33
1-09-26
1-15-26

+ 05-59
+ 02-48
+ 02-15

1-17-32
1-12-24
1-17-41

8. Løb:
»Tabu«
»Ebba«

5,5
5,0

20-11-01
20-12-46

1-11-01

1,-12-46

+07-09
+05-08

1-17-54

1. Pr.

3%

9. Løb:
»Let«
»Tut«

4,6
4,3

20-12-50
20-21-15

1-12-50
1-21-15

+03-16
+01-43

1-16-06

1. Pr.

3%

10. Løb:
»Nutte«

3,1

20-11-31

1-11-31

-^06-22

1-05-09

1-04-33

+02-15

1
1

1-11-20

3*4
1

1. Pr.

31/4
1

1

1. Pr.

3V*

1. Pr.

31/4

y
1
1

1-18-10

1-22-58

1

*4H

S S F.
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KAPSEJLADS
Fartøj

NR. 4

Onsdag den 25.-7. 1945.
Vindstyrke: 5—8.

Størr. Ankomst

Sejltid

Respit

Præmietid

Pr.

P.

Det vides altsaa ikke, hvornaar Motorbaadsejerne kan faa Brændsel til Baadene.
Men D. M. U. erindrer, at Benzinnævnet i
1939—40, da der var Tale om Fordeling af
Benzin, havde tænkt ogsaa paa Motorbaadsfolkene. Man tør da forvente, at det ogsaa
vil ske nu, naar der er Mulighed derfor.
»Motorbaaden« skal holde vore Læsere a
jour med, hvorledes Sagen udvikler sig. Men
Taalmodighed maa der til.
Benzinafgiften er der vel nogle Motorbaadsejere, der tænker paa. D. M. U. har
ikke glemt denne urimelige Afgift, som Baade
skal betale til Vejes Vedligeholdelse! Men
først gælder det om at faa Benzintildeling.

1. Løb:
»Bris«

5,6

19-59-25

0,59-25

+07-32

1-06-57

1. Pr.*

4%

2. Løb:
»Mariposa« ..
»Jyden«
»Playsir«

6,1
6,7
5,3

20-04-50
1-04-50
UDGAAET
20-07-56
1-07-56

+09-19

1-14-09

1. Pr.

3%

+06-22

1-14-18

3. Løb:
»Eio«
»Bente«

5,6
5,6

20-02-58
20-06-21

1-02-58
1-06-21

+07-32
+07-32

1-10-30
1-13-53

1. Pr.

3%
1

4. Løb:
»Vivi«
»Krabat«
»Argo«

5,2
5,2
5,2

20-03-55
20-10-55
20-10-57

1-03-55
1-10-55
1-10-57

+05-59
+05-08
+05-59

1-09-54
1-16-03
1-16-56

1. Pr.

3%
1
1

5. Løb:
»Tabu«
»Ebba«

Det

5,2
5,0

20-11-55
20-17-09

1-11-55
1-17-09

+07-09
+05-08

1-19-04
1-22-17

1. Pr.

Vk

6. Løb:
»Let«
»Maru«
»Nutte«

4,6
4,3
3,1

20-18-00
20-15-12
20-18-16

1-18-00
1-15-12
1-18-16

+03-16
+01-43
-^06-22

1-21-16
1-16-55
1-11-54

Med Ordet »vi« i ovenstaaende Overskrift
hentydes til Motorbaadssejlerne, og saa er
vist ingen i Tvivl om, at det vi venter paa
er Brændstof til vore Motorer, saa at ogsaa
vi kan komme ud og tumle os i det Element,
der — om man kan bruge Udtrykket — har
været »lukket Land« for os i 6 Sæsoner.
Hvad er da dette Brændstof egentlig for
noget, og hvoraf bestaar det?
Hvad Forskel er der i Grunden paa Ben
zin, Petroleum og Solarolie?
Disse Spørgsmaal rettede en Motorsejler
til mig en Dag, mens vi strøg dyr Baadlak paa vore fint afslebne Mahognisider.
Nu kan det vel tænkes, at han ikke er den
eneste Motorsejler, der ikke ved mere om
dette Emne end, at det er noget, man køber
ved en Tank og anvender til at fodre sin
Motor med, og for dem er denne kortfat
tede Redegørelse beregnet.
Alle andre kan med god Samvittighed
springe den over.
De nævnte Stoffer er i Reglen Destillater
af Jordolie. Dog er man i de senere Aar be
gyndt at fremstille dem syntetisk, men det
skal jeg her ikke komme nærmere ind paa.
Jordolien forekommer forskellige Steder
paa Kloden og, som Navnet antyder,, dybt
nede i Jorden. Dens Sammensætning er for
de forskellige Oliefelters Vedkommende
stærkt varierende, dog saaledes at Hovedbe
standdelen i alle Tilfælde udgøres af Kul
brinter, hvortil kommer Islæt af Vand, Aske,
Jordslam og Svovl samt betydelige Mængder
af Gas, opløst i Olien under Tryk.
Af disse flydende Kulbrinter findes der
en lang Række, selv i Olien fra samme Kilde,
og deres Sammensætning er vidt forskellige,
idet der til hvert Kulstofatom kan være
bundet flere eller færre Brintatomer, hvor
ved f. Eks. Vægtfylde, Koge — og Stivnepunktet vil være afvigende.
Efter at Raaolien har afgivet sin Gas,
samt i Bundfældningstanke sit Indhold af
Sand og Vand, føres den til Destillationsog Rensningsanlæggene, hvor dels Destilla-
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_BENZIN
(Efter Motorbaaden)

Kongens

København

f
A mage

TRYKKERI
TLF. AMAGER

Paa D. M. U.s Repræsentantskabsmøde
den 31. Maj meddeltes det, at D. M. U.s
Bestyrelse vilde være aarvaagen og gribe til
naar der kom til at foreligge Mulighed for
Brændsel til Motorbaadene, Benzin, Petro
leum og Olie.
De første Skibe med Benzin og Olie kom
mer nu her til Landet, og D. M. U.s Besty
relse har derfor henvendt sig til Benzinnæv
net med Anmodning om, at Motorbaadene
ikke bliver glemt, naar der foreligger Mulig
hed for Tildeling af Benzin og Petroleum.
Man er selvfølgelig klar over, at livsvigtige
Virksomheder maa gaa forud, men D. M. U.
henleder Opmærksomheden paa, at Motor
baadene ikke udelukkende kan betragtes som
Lystbaade, endsige Luksusbaade. Tværtimod
viser Medlemslisterne for de 22 Klubber, som
tilslutter D. M. U., at det ikke er Velhavere,
men jævne Borgere, som ejer Motorbaadene.
Disse ca. 2000 Motorbaade ejes hovedsage
lig af Mænd, som for sig og Familie søger
den friske Luft paa Søen. Det er deres
Kolonihave, og ingen vil vel mene, at en
•Kolonihave er Luksus.

vi venter paa
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tionen indenfor de forskellige Handelsva
rers Grænser foretages, og dels de udskilte
Produkter befries for iblandede skadelige
Stoffer.
Destillationsprocessen støtter sig paa det
Forhold, at Raaolien er sammensat af fly
dende Kulbrinter med forskellige Koge
punkter. Ved Opvarmning i et lukket
System fordamper først de mest flygtige
Olier, og dernæst i Rækkefølge de mest
tungtflydende Bestanddele.
De indtil ca. 150° C fordampede Olier
fortættes i en Køler, hvorved de atter bliver
flydende, og dette Destillat benævnes Ben
zin. —
Herefter opvarmes Resten til ca. 230° C.
Det herved fremkomne Destillat har ikke
fremherskende brændselsteknisk Interesse
og anvendes derfor hovedsagelig til Frem
stilling af mineralsk Terpentin og lignende.
Destillater ved Temperaturer mellem ca.
250° og ca. 350° C er Lysolier eller Petro
leum, og ved endnu højere Temperaturer
faas de mere tungtflydende Produkter, saasom Gasolie (Solarolie), Dieselolie, Kedel
olie og de til Fremstilling af Smøreolie og
Parafin egnede Olier.
Af disse Raaolier faas til Slut en Asfaltrest
afhængig af Raaoliens Sammensætning, og
det skal her lige nævnes, at man f. Eks. af
tunge Raaolier, d. v. s. Olier med Vægtfylde
omkring 0,9, kan udvinde 4% Benzin, 22%
Petroleum, 40% Solarolie, 12% Smøreolie,
16% Tjære og en Asfaltrest paa 6%, medens
man at lette Raaolier med Vægtfylde om
kring 0,8 kan afdestillere 33% Benzin, 57%
Petroleum og en Asfaltrest paa 10%.
Grænsen for, hvor langt man kan drive
Destillationen indenfor de forskellige Frak
tioner bestemmes af Destillatets Flamme
punkt, (d. v. s. den Temperatur, hvorved
Vædsken afgiver antændelige Dampe.) —
T. Eks. maa Petroleums Flammepunkt ikke
være under 23° C og Solarolies ikke under
-65° C.
Den stigede Efterspørgsel efter Motorben
zin har medført, at hvis man paa sædvanlig
Maade skulde tilfredsstille den, vilde man
faa langt mere Solarolie og andre tungere
Olier, end man kunde afsætte paa Markedet.
Man er derfor gaaet over til at omdanne de
tungere Olier til Benzin ved den saakaldte
Cracking-proces. Denne Proces bestaar i, at
man spalter Olien i dens Bestanddele af
Kulstof og Brint og forbinder de frigivne
Brintatomer med andre Oliedele, der derved
gøres lettere og faar lavere Kogepunkt.

i det nye Malerudsalg kan
man faa alt til Skibet —
Farver. Beslag. Tovværk o.s.v. o.s.v.
Riggerarbejde udføres.
Lager af Nilsson Blokke.
E. MADSEN

Den derved fremkomne Crackbenzin er
dog ikke saa stabil som det almindelige
Benzindestillat og taaler f. Eks. ikke saa godt
Lagring i længere Tid, i hvilket Tilfælde der
vil udskilles et gummiagtig Stof i Bunden
af Benzintanken.
Til Slut skal blot nævnes, at den meget
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anvendte Motorpetroleum (Danol) bestaar
af almindelig Petroleum (Lysolie) tilsat ca.
10% Solarolie, hvorved den vil være uegnet
til Brug i Lamper, da den paa Grund af So
larolieindholdet vil afsætte Skorpe paa
Lampevægen og derved i høj Grad forringe
Lysevnen.
Sindbad.

DPnSK mOTORBMDS U0I00S
Den 31. Maj Kl. 13,00 afholdt Repræsen
tantskabet for Dansk Motorbaads Union
Møde i Unionens Sekretariat i GI. Strand,
med følgende Dagsorden:
1. Aarsberetning og Regnskab for det for
løbne Aar.
2. Opgave over hvilke lokale Foreninger
eller KluWber, der er tilsluttet Lands
foreningen.
3. Vedtagelse af Maale- og Klassificeringsregler m. m.
4. Valg af Bestyrelse og eventuelle Udvalg.
Valg af Revisor:
5. Bestemmelse af Tid og Sted for Landsregatta, som skal søges henlagt til en af
de lokale Klubber.
6. Evt. Repræsentant ved udenlandske
Regattaer.
7. Evt. Forslag til Lovændringer.
8. Forslag fra Bestyrelsen eller fra lokale
Klubber.
9. Fastsættelse af Kontingent for de kom
mende Aar.
Bestyrelsens Formand, Sagfører Arnold
Andersen bød Velkommen med nogle Ord
om Krigens Afslutning, og en Tak til Motorbaadsejerne, fordi de havde holdt ud og be
varet Materiellet og holdt fast ved Klubberne
og D. M. U., som nu talte ikke mindre end
22 Klubber indenfor Unionen. Taleren ret
tede en Tak til Kommandør Halfdan Barfod,
som baade er Formand for D ML. U.s Re
præsentantskab og for »Motorbaadsforeningen«, for hans mandige Adfærd og fædre
landssindede Tale.
Til Formand for Repræsentantskabet valg
tes Kommandør Barfod. Til Næstformand
valgtes Direktør Vandt, Odense.
Sagfører Arnold Andersen aflagde derpaa Aarsberetning, som gengives her efter
Referatet i Bladet »Motorbaaden«:
»Aaret 1944 har under de alvorlige For
hold været et stille Aar for Klubberne og for
D. M. U.
Brændstof til Baadene kunde man ikke faa,
og Sejladstilladelserne blev endnu mindre
end de tidligere Aar.
Unionen har ej heller kunnet afholde
Regattaer.
Men Klubberne har meddelt — trods

alt — har Medlemmerne holdt ud, passet
Baadene og sluttet op om Klubberne, endog
saaledes, at nogle af Klubberne kan notere
Stigning i Medlemstallet. Det samme gælder
D. M. U., som nu har Tilslutning fra 22
Motorbaadsklubber Landet over.
Navigationskur sus er afholdt Landet over,
men D. M. U.s Certificat er dog ikke uddelt
i 1944.
Der er stiftet en Forening, der hedder
»Dansk Havjagtforening«, hvis Formand er
Dr. Bøje Benzon, som har anmodet om Om
tale i »Motorbaaden«, idet Foreningens Med
lemmer vil drive Jagt fra Motorbaade. Maaske vil denne Forening søge Tilslutning til
D. M. U. for sine Motorbaadsejere.
Foreningen »Odense Sejlerskole« — senere
»Dansk Sejlerskole« — har anmodet om en
Udtalelse fra D. M. U. Foreningen har fra
1942 afholdt sejlende Feriekursus, særligt for
Skoleelever, der skal have Adgang til at sejle
i deres Sommerferie. D. M. U.s Formand,
Kommandør Barfod og jeg har givet en vel
villig Udtalelse.
I November 1944 blev paa Initiativ af
Direktør, Lektor Sven Røgind (K.M.K.) foreslaaet en Henvendelse til statistisk Departe
ment om at udarbejde en Oversigt over, hvad
der findes af Lystfartøjer her i Landet, og
hvorledes de fordeler sig paa Landsdelene,
Typer, Størrelse, Pris m. m. Denne Statistik
vil have Interesse bl. a. vedrørende Krigsforsikringen og Benzin- og Olie-Rationeringen
efter Krigen.
Henvendelsen skulde ske fra »Dansk Sejlerdag« paa Sejlfartøjernes Vegne og fra D.
M. U. for Motorbaadene. Da saavel Kom
mandør Barfod som jeg — og nogle Klubber
— nærede Betænkeligheder ved, at der af
fattedes en saadan Fortegnelse med Navne og
Adresser, som Tyskerne kunde misbruge,
henlagdes Sagen til nærværende Repræsen
tantskabsmøde. I denne Forbindelse maa det
oplyses, at Tanken jo langt fra er ny, idet
»Motorbaadsforeningen« allerede i 1926 søg
te at tilvejebringe en saadan Oversigt, og
dengang kom til det Resultat, at der her i
Landet var ca. 1200 Motorbaade, Hel- og
Halvdæks, som Lystfartøjer.
Vedrørende
Forsikringsspørgsmaalene
fremkom allerede 1932—33 fra »Odense Mo-
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torbaadsklub« Forslag om en »Gensidig For certificat og Flagcertificat (Splitflag). Gennem
sikring for Motorbaade«. Der er senere ar »Motorbaadsforeningen har der været givet
bejdet herpaa, men det viste sig, at Admini gratis Byggetegninger til ensartede, smukke
strationen vilde blive for dyr paa Grund af søgaaende Motorbaade. Dette Arbejde vil
Statens nyere Love paa Forsikringsomraadet. blive taget op igen, sandsynligvis i Forbin
Enkelte Klubber har dog søgt en Løsning delse med det ovenfor anførte om Statens
indenfor deres snævrere Omraade. Om Krigs- Bygning af Motorbaade til Flaadens Brug og
forsikring var der dengang selvsagt ikke Tale. eventuelt Oprettelse af et Søværnskorps ved
Fra mange Klubber er det fremkommet Videreførelse af »Motorbaadsforeningen«.
Der tør gaas ud fra, at ingen Dansk frem
Forslag om, at alle Motorbaadsklubber her
i Landet skal tilsluttes D. M. U. Silkeborg tidig ønsker at opleve en 9. April. Derfor
Motorbaadsklub har foreslaaet, at Medlems maa alle være med.
Og det er saa heldigt, at netop derved
bladet »Motorbaaden« skal tildeles samtlige
Klubbens Medlemmer gennem Klubberne. fremmes Motorbaadssejlads og MotorbaadsSilkeborg Motorbaadsklub vil for sine ca. sport paa bedste Maade.
D.M.U .S Bestyrelse takker Klubberne for
100 Medlemmer indgaa herpaa. Bladet maa
da gøres større og have større Oplag. Man er 1944 og haaber paa et 1945, som ved fælles
klar over, at det vil betyde en større Udgift Arbejde og Sammenhold allerede vil vise
for Klubberne, men tror, at det vil svare sig. gode Resultater i 1946 i enhver Henseende,
Dette Forslag er gammelt, og i sidste Nr. af baade med Hensyn til Medlemstal, gode
Bladet har vi gentaget, at alle Klubber har Baade og Motorer, Motorbaadssejlads og
Ret til en Vi Spalte gratis for Medlemmerne, Motorbaadsløb.
Kontingent vedtoges ifølg Lovene.
naar Klubben abonnerer for alle sine Med
Maaleregler, Møder, Agitation m. m. hen
lemmer.
Freden er jo nu kommet, og det opbyggen vistes til Bestyrelsens Afgørelse.
Til Bestyrelse valgtes Prøvemester L. Syrig
de Arbejde paabegyndes - ogsaa for D.M.U.
Jeg skal nævne nogle Omraader: Der er Hansen, Odense, Trævarehandler Chr. Jen
først Brændselsspørgsmaalet — Benzin og sen, Fredericia, Kriminalassistent Kristian
Petroleum. Det er unødvendigt her at komme sen, Silkeborg, Direktør, Lektor Sv. Røgind,
ind paa, hvad D.M.U. tidligere har gjort paa København og Sagfører Arnold Andersen,
dette Omraade. Det er Fremtiden (og Nu København.
Til Revisor valgtes Redaktør Fr. Schack,
tiden) det gælder. Bestyrelsen maa være vaagen, følge med i hvad der sker og gribe til, Odense.
Diskussionen i Tilslutning til Aarsberetnaar der foreligger noget. Bestyrelsen kan jo
supplere sig — gennem Udvalg — med kyn ning, som man henlagde til Slutningen af
Mødet, drejede sig i Hovedsagen, som fordige og virksomme Medlemmer.
Saa er der Regattaerne og Øvelserne. De staaeligt er, om Benzintildelingerne, naar der
kan ikke udføres i 1945. Men det skal siges, atter kommer Benzin til Landet. Ligeledes
at den Tilslutning til Flaaden, som D.M.U. diskuteredes kraftigt Arbejdet for at faa af
har haft gennem Regattaerne i Aarene 1932 skaffet Benzinafgiften for Motorbaadenes
til 1939 incl., er god og bør fortsættes. Ingen Vedkommende.
ved endnu, hvorledes vort Søværn bliver
Resultatet af Debatten blev, at man fra
men det er en Kendsgerning, at ingen Flaade Unionens Side tilsagde kraftig Støtte og
kan undvære en Mængde private Motorbaade virksom Indsats i disse Spørgsmaal, og til
af forskellig Størrelse, og det er Motorbaads- dette Formaal enedes man om, at Bestyrelsen
ejernes Stolthed, at vore Baade kan gøre skulde supplere sig med Repræsentanten fra
Gavn, medens Lystsejlerne kun er til Lyst. Sundby Sejl-Forening, Formanden A. Jensen.
Mødet sluttede Kl. 15,30.
Det vil kunne faa stor Betydning for Motorbaadsejerne og Klubberne og Sporten, hvis
Staten bygger Motorbaade, udstationerer
disse, maaske yder Laan til Baade af den
»Klokhemageren«
rigtige Type. Alt dette vil vise sig, og Be
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styrelsen maa være opmærksom herpaa.
1. Kl.s Reparationer.
Certificat-Sagen maa genoplives. Naar de
lokale Klubber har afholdt Kursus i Naviga
Forretningen, Amagerbrogade 101
tion og Motorlære, bør disse afsluttes — som
Telefon
Amager 2719 u.
tidligere — med praktisk Prøve, og Indstil
ling fra Klubben ske til D.M.U. om Certificat.
Forsikrings-Sagen er ovenfor omtalt.
A
D.M.U .S Assistance til lokale Klubber
s
overfor Myndighederne kendes jo. Saavel
Provins-Klubber som københavnske Klub
Lccefutéduutdcl
ber har takket for den effektive Hjælp, som
Filialen: Strandlodsvej 63
D.M.U.s Formand og Sekretær har ydet.
D.M.U. giver og har givet Vejledning til
Telefon Amager 9816
at erhverve Nationalitetsbevis, Lystfartøjs-

M. H. KRAUSE /

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1/4—1/10 i KIubhus«t hver Fredag Ira
Kl. 18—20. 1. og 3. Søndag i hver Maaned Kl. 10—12.

Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

BØJER i Havnen Det henstilles til Fartøjsejere, som har ud
lagt Jernbøjer eller lign i Havnen, at sørge
for at disse omgaaende beklædes. Bestyrel
sen maa ellers, paa Grund af mange Klager
over disse haarde og skarptkantede Tingester,
anmode om, at de fjernes fra Havnen.

Nye Medlemmer
i SiwMy- Sejlpicmuify

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Mekaniker Sven Børge Nielsen, Jul. Valentinersvej 18, 2. F.
Fabrikant Hagbarth S. Jensen, Kastrup
vej 71, St. S.
Fabrikajit Bernh. Jensen, Parmagade 58, 2*
Motorbaad »Karen«.
Maler Carlo S. Christensen, Islandsg. 1, 2Kragejolle »Tut«.
Bogholder Helge A. Wessberg, Sorentovej 2, St.
Urmager Ib Kristiansen, Ingerslevgade 108
Kragejolle »Ørnen«.
Rep. Kurt Chr. Seierby, Caprifolievej 3.
Student S. W. Schmidt, Gliicksvej 13.
Kragejolle »Birthe«.
Maskinarb. Hans C. Larsen, Kirkegaardsvej 56. Kragejolle »Ann«.
Kranfører Oscar Nielsen Hammer, Bremensgade 33, 2.
Bryggeriarbejder Axel Funck, Wittenberg
gade 41, 4.
Passive B:
Birthe Skov Jørgensen, Falkonerallé 6, 1.
Fru Karen J. Petersen, Am. Strandvej 62, 1.
Juniores:
Bent Kure Nielsen, Elbagade 26.
Jørgen Wessberg, Kongedybets Allé 25.
Ebbe Skov Jørgensen, Falkoner allé 6, L
Bent Hatting, Kastrupvej 60, 4.
Vagn Andersen, Røsaagade 4, 4.
Arne Jørgensen, Liden Gunversvej 35.
Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 3t — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.

MEDLEMSBLAD FOB SUNDBY SEJL-FOBENING
4. Aarg.
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U4.s FÆLLESSEJLADS
Sfrtadaft d. 19. Aufy.

Sundby Sejl-Forening deltog med megen tøjer som deltog og hjemførte fem 1. Præmier
Hæder i Kapsejladsen ved Hellerup Søndag + en Ærespræmie og C.L.O.C. Pokalen, et
den 19. August.

meget fint Resultat, naar man husker paa, at

Skal man kritisere, kunde der jo godt have Eliten af Københavns Sejlklubber var med i
været en noget bedre Tilslutning fra S. S. F. denne Sejlads.
En saa fornem Lejlighed til at repræsentere

De elleve Deltagere var: Star — Bris —

Sundby Sejl-Forening og vise hvor fine Far Marie — Oak — Towarits — Wivi — Krabat
tøjer vi har og hvor dygtige vi er, bør I ikke — S.S.F. 1 — Nutte — Vixi og Fly.
»Star« , en af vor Kapsejladschefs Kon
forsømme.
struktioner,
der første Gang var ude i aaben
Imidlertid maa Æren tilkomme de 11 FarMartin Jørgensens 50 Kv.-m. Kutter »Star«.
Konkurrence, vandt en fin 1. Præmie, Martin
er jo paa Grund af særlige Regler vedrørende
NL-Sejladsen foreløbig afskaaret fra Æres
præmier.
»Marie« var den anden Vinder af en 1.
Præmie, en Protest i dette Løb ligger endnu
uafgjort.

38 Kv .-Meter Spidsgatteren »Towarits« var
den 3. Præmievinder.
Vort Øvelsesfartøj S.S.F. 1 var 4. Præmietager. Det er vi jo særlig stolte af allesammen.
Den sidste og fornemste Præmietager var
W-Baaden »Bris«, som foruden en 1. og
Ærespræmie ogsaa hjemførte C.L.O.C. Poka
len for hurtigste Fartøj efter NL. En Tak til
de gæve Sejlere for deres smukke Indsats for
S.S.F.s Stander.
Reporter.

Brdr. Thomsens W. Baad »Bris«.

Kaj Schwartz 38 Kv.-m. Spidsg. »Tovaritz«.

Foreningens Øvelsesbaad S.S.F. 1.
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KAPSEJLADS
Fartøj

STfMDERPRØUE
Sejl & Motor, det store københavnske Sejlerblad, bringer i sit sidste Nummer en inter
essant Artikel om Indførelse af en Stander
prøve for Klubbernes Medlemmer.
Ideen til Prøven, der vist nok er hentet i
en Provinsklub, gaar ifølge Sejl &. Motor kort
fortalt ud paa, før et nyt Medlem faar Lov
til at sejle rundt med Foreningsstanderen,
maa han aflægge en Prøve og godtgøre, at
han har Kendskab til de almindeligste Be
stemmelser om Færdselsregler paa Søen, samt
at han kan føre sit Skib ind og ud af Havn,
uden at udsætte sine Omgivelser for alt for
store Ubehageligheder.
Vi synes S. S. F. burde gaa ind for denne
Idé, thi netop i en saa stor Forening som
S. S. F. ser man jo Masser af Eksempler paa,
hvorledes nye og fuldstændig uerfarne Med
lemmer ligger og roder rundt til stor Skade
baade for dem selv og andre.
En anden og lige saa alvorlig Side er For
eningens Renommé udadtil, ogsaa her er p.
Gr. af Foreningens store Medlemstal Fare for,
at nogle ukyndige sejler rundt fra Havn til
Havn og laver nogle forfærdelige Fadæser
under Sundby Sejl-Forenings Stander, thi,
som ogsaa Sejl &. Motor skriver, noget af det
første, der sker, naar et Skib kommer i Havn
er, at man kigger op paa Masten for at se,
hvor Skipperen hører hjemme. Hvor er det
ærgerligt at komme ud for nedsættende Om
tale af sin Klub, naar saadan et Fumlehoved
har ligget og lavet Ravage i en fremmed
Havn , og hvor har man Lyst til enten selv
i Ubemærkethed at stryge sin Stander, eller
ogsaa bede den uheldige om at fjerne sin.
Nu kan man sige, at det er det herlige ved
Søen, alt er frit, ingen Paabud, intet Politi
o. s. v., men det, som her tænkes indført, er
jo kun en ringe Ting, det forbydes ikke en
gang vedkommende at sejle ud, kun fordres
det, at ingen maa føre Foreningens Stander,
uden at have godtgjort, at han er i Stand til
at føre sit Skib ind og ud af Havn, og at
han har Kendskab til internationale Søvejs
reglers Afsnit vedr. Sejlads, andet og mere
er det ikke.
Foreningen kunde saa udstede et lille Be-

Gunnar lensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.

Onsdag den 8. August 1945.
Vindstyrke: 3—5.

Størr. Ankomst

Sejltid

Respit

Præmietid

Pr.

P.

1. Løb:
Bris

5,6

20,02,46

1,02,46

5,54

1,08,40

2. Løb:
Oak
Star
Ita
Jyden

7,3
7,2
6,8
6,7

19,59,54
19,57,17
20,05,44
20,02,08

59,54
57,17
1,05,44
1,02,08

10,20
10,00
9,10
8,56

1,10,16
1,07,23
1,14,54
1,11,04

3. Løb:
Marianne ....
Plaisir
Fly
Marie

5,4
5,3
5,0
4,4

20,09,08
20,07,52
20,08,55
20,12,52

1,09,08
1,07,52
1,08,55
1,12,52

5,17
4,58
3,58
1,43

1,14,25
1,12,50
1,12,53
1,14,35

4. Løb:
Tovaritz
Bente

5,6
5,6

20,05,10
20,08,54

1,05,10
1,08,54

5,54
5,54

1,11,04
1,14,48

5. Løb:
Krabat
Skjoldungen

5,0
4,6

20,10,37
20,09,01

1,10,37
1,09,01

3,58
2,29

1,14,35
1,11,30

6. Løb:
Ebba
Tøsen
Maru

5,0
4,5
4,4

20,16,47
20,12,50
20,17,58

1,16,47
1,12,50
1,17,58

3,58
2,06
1,43

1,20,45
1,14,56
1,19,41

7. Løb:
Let
Wista

4,6
4,6

20,13,59
20,21,11

1,13,59
121,11

2,29
2,29

1,16,28
1,23,40

8. Løb:
Basta
Tut

4,2
4,3

20,20,14
20,19,29

1,20,14
1,19,29

0,56
1,19

1,21,10
1,20,48

1. Pr.

1
3%

9. Løb:
Nutte

3,1

20,19,29

1,19,27

-^3,49

1,14,38

1. Pr.

4%

1
2.. Pr.
1. Pr.

1. Pr.
2. Pr.

1 Pr.

1. Pr.

1. Pr.

1. Pr.

2
3%
1
1
1
3%
2
1
3%
1
1
3%
1
3%
1
3%
1

(Nutte skal slaa Baadene i 6.., 7. og 8i. Løb)
(Bris skal slaa alle Baadene).
vis til vedkommende, som havde aflagt
»Standerprøven« og hermed erhvervet Retten
til at føre Stander. Vi er sikker paa, at alle
de gamle erfarne Medlemmer, som sætter en
Ære i at optræde sejlsportsmæssig naar de
færdes paa Søen eller gaar i Havn, vil tilsluutte sig dette. Egentlig mangler der ogsaa
noget i Uddannelsen til Sejlsportsmand, dette
ubestemte man møder hos den ældre og er
farne Sejler, hvad man kan, og hvad man
ikke kan. Hensynsfuldhed mod andre, Hjælp
somhed og mange andre Dyder, nedarvet fra
Søens Folk, er jo ikke noget Sejlerskolen
underviser i, og Begynderen røber sig ofte
netop ved sin fuldkomne Mangel paa Kend
skab til disse for en rigtig Sejlsportsmand
selvfølgelige Ting.
Det er at komme for vidt at forlange det
Ideelle, men netop af Hensyn til de mange
gode Medlemmer, som gør noget til, gennem
deres Optræden at hævde Foreningens Re
nommé, bør vi indføre den omtalte lille og
enkle Prøve, inden vi slipper nye Folk af
Sted med et stort Skilt paa Maven, som Stan

deren er, der fortæller, her kommer jeg fra
Sundby Sejl-Forening.
I Praksis kunde det jo ordnes saaledes, at
der paa Generalforsamlingen valgtes et Ud
valg for 3 Aar ad Gangen, for at faa nogen
Ensartethed over det, som bedømte alle nye
Medlemmers Sejlkundskaber, før Ret til at
føre Standeren kunde erhverves. Det er vel
unødvendigt at tilføje Bestemmelserne skulde
gælde for Sejl- saavel som for Motorbaadsejere.
Det plejer ikke at nytte stort vi inviterer
Læserne til Diskussion, men vi prøver allige
vel. Lad os høre hvad I mener om et Forslag
til Efteraarsgeneralforsamlingen med følgende
Ordlyd:
Standerprøve — ingen har Ret til at
føre Foreningens Stander paa sit Far
tøj før han ved en Prøve har bevist, at
han er i Stand til at manøvrere sit
Fartøj ind og ud af Havn, samt er
kendt med internationale Søvejs-Reg
lers Afsnit om Sejlads.
Red.
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KAPSEJLADS
Fartøj

Størr. Ankomst

Onsdag den 22. August 1945.
Vindstyrke: 3—5.

Sejltid

Respit

Præmietid

Pr.

P.

1. Start.

Navigationsundervisning
Bestyrelsen arbejder med at skaffe et Lo
kale, et meget vanskeligt Problem i Aar. —
I Mellemtiden kan Medlemmer, som vil del
tage, indtegne sig paa den hos Henry frem
lagte Tegningsliste.
Det skal her fremhæves, at vi helst undgaar
Tilmeldelse af en stor Flok, som efter ganske
faa Aftener falder fra, fordi de opdager, at
Verden har staaet stille paa dette Punkt siden
deres Skoledage, man skal stadig selv gøre en
personlig Indsats, saafremt man lærer noget.
For Sejlerskolens Medlemmer er Sagen
klar, de skal jo deltage i Vinterens Naviga
tionsundervisning, for at kunne afslutte næste
Sommers praktiske Øvelser i det vaade Ele
ment.
Til nye og nyere Medlemmer skal blot
henstilles her, at saafremt de gaar rundt med
den hvide Sejlsportskasket og spiller Sejl
sportsmand eller Sømand i deres Omgangs
kreds, vil det være betydelig tilfredsstillende
for dem selv, hvis de gjorde sig værdige gen
nem nogen Oplysning og Studium af Sager
ne til at bære Sejlsportens Studenterhue, som
de faktisk har taget Forskud paa.

1. Løb:
Bris

5,6

19,32,23

1,02,23

5,54

1,08,17

2. Løb:
Oak
Star
Jyden

7,3
7,2
6,7

19,27,47
19,27,54
19,32,47

0,57,47
0,57,54
1,02,47

10,20
10,06
8,56

1,08,07
1,08,00
1,11,43

3. Løb:
Plaisir
Ravena

5,3
5,2

19,35,24
19,45,46

1,05,24
1,1.,46

4,58
4,40

1,10,22
1,20,26

1. Pr.

4%
1

5,0
5,0

19,38,00
19,41,30

1,08,00
1,11,30

3,58
3,58

1,11,58
1,15,28 .

1. Pr.

Vk

5. Løb:
Eio
Svava
Tovaritz
Bente

5,6
5,6
5,6
5,6

19,39,09
19,41,42
19,40,47
19,42,44

1,0409
1,06,42
1,05,47
1,07,44

5,54
5,54
5,54
5,54

1,10,03
1,12,36
1,11,41
1,13,38

1. Pr.

6. Løb:
Vivi
Krabat
Skjoldungen

5,2
5,0
4,6

19,43,20
19,46,33
19,49,47

1,08,20
1,11,33
1,14,47

4,40
3,58
2,29

1,13,00
1,15,31
1,17,16

1. Pr.

7. Løb:
Laila
Argo

5,9
5,2

19,39,44
19,44,30

1,04,44
1,09,30

6,50
4,40

1,11,34
1,14,10

1. Pr.

3Vé
1

5,2
4,5

19,43,10
19,49,30

1,08,10
1,14,30

4,40
2,06

1,12,50
1,16,36

1. Pr.

3%

5,5
4,6

19,44,59
19,55,23

1,09,59
1,20,23

5,36
2,29

1,15,35
1,22,52

1. Pr.

3%
1

10. Løb:
S.S.F. 1
Tut
Sunny

4,5
4,3
4,0

19,50,09
19,55,47
19,53,52

1,15,09
1,20,47
1,1,852

2,06
1,19
0,00

1,17,15
1,22,06
1,18,52

1. Pr.

3%

11. Løb:
Nutte

3,1

19,57,18

1,22,18

^4,49

1,17,29

4. Løb:
Fly
Vixi
2. Start.

8. Løb:
Moster
Tøsen
9. Løb:
Tabu
Wista

,ivv.

1

1. Pr.

1
3%
1

1

2. Pr.

3%
1
2
1
3 y*
i

i

*

Støt Byggefonden
Benyt enhver Lejlighed, hvor
Medlemmerne er samlet, til at
berøre Spørgsmaalet

1

1
1
2

SIDE 4
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Tov værksk ursus
I Vinterens Løb vil, saafremt et Lokale kan
faas, evt. bruger vi Verandaen i Klubhuset,
blive arrangeret et Tovværkskursus.
Begynd nu at samle Undervisningsmateria
let. Tegningsliste ophænges senere.
Foreningen afholder den 25. November en
Fest af større Dimensioner i Markmandsgade
— med megen Underholdning, Musik og
Dans.

NR. 5

KAPSEJLADS srsr-"'"'
Fartøj

Størr. Ankomst

Sejltid

Respit

18,09,55

1,09,55

5,54

1,15,49

1. Pr.

4Y4

Præmietid

Pr.

P.

Start.
Løb:
Bris *

5,6

Løb:
7,3
6,1

18,07,51
18,22,32

1,07,51
1,22,32

10,20
7,27

1,18,11
1,29,59

1. Pr.

Mariposa

3y*
i

Slettet paa Grund af
Restance

Løb:
Fly
Vixi
Marie

5,0
5,0
4,4

18,22,53
18,24,25
18,56,23

1,22,53
1,24,25
1,56,23

3,58
3,58
1,43

1,26,51
1,28,23
1,58,06

1. Pr.

3%
1
1

Navneliste ligger klar til Optrykning i
Medlemsbladet.

Start.

Kassereren træffes

Løb:
Eio *
Svava
Tovaritz ...
Bente

5,6
5,6
5,6
5,6

18,21,44
18,23,54
18,21,51
18,27,22

1,16,44
1,18,54
1,16,51
1,22,22

5,54
5,54
5,54
5,54

1,22,38
1,24,48
1,22,45
1,28,16

1. Pr.

4^4
1
2
1

5,9
5,2
5,0

18,17,53
18,25,56
18,33,07

1,12,53
1,20,56
1,28,07

6,50
4,40
3,58

1,19,43
1,25,36
1,32,05

1. Pr.

3%
1
1

5,2
4,9
4,4

18,35,59
18,39,25
18,50,05

1,30,59
1,34,25
1,45,05

4,40
3,39
1,43

1,35,39
1,38,04
1,46,48

1. Pr.

3Vé
1
1

5,5
5,0

18,38,03
18,39,59

1,33,03
1,34,59

5,36
3,58

1,38,39
1,38,57

1. Pr.

3y*
i

4,5
4,6
4,3
4,0

Udgaaet
18,50,24
Udgaaet
18,43,31

1,45,24

2,29

1,47,53

2. Pr.

2

1,38,31

0,00

1,38,31

1. Pr.

3 1 /i

3,1

18,52,04

1,47,04

-=-4,49

1,42,15

fra 1. Oktober til 1. April første Søndag i
hver Maaned fra 10—12 i Kluubhuset, hver
Fredag Kl. 18—20 Højdevej 39, 3.

»Klohkemageren«
URE OG OPTIK

Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

2. Pr.

Løb:
Vivi
Krabat
Løb:
Moster
Katia
Maru .

,.
,

Løb:
Tabu
Ebba
Løb:
S.S.F. 1
Wisla
Veo
Sunny
Løb:
Nutte

...

Husk
de skønne Planer
FYRRUM

Støt Byggefonden

KQKKEN

RESTAURANT

KLUBLOKALE

FORHAL
KLUBLOKALE

Læs
»Aabent Brev til Formanden«
næste Side

KLUBLOKALE

1
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AABENT BREV
Ttl Formanden for
SUNDBY SEJL-FORENING
Da jeg gennem Brevveksling med min paa
Grønland værende Søn. Aktiv Medlem Nr.
347, L. K. Olsen, har holdt ham underrettet
om, hvorledes der arbejdes i Sejlforeningen
trods de vanskelige Tider med Konsolidering
og nye Projekter, bl. a. hurtigst muligt at faa
bygget et nyt samt større og smukkere Klub
hus, og at man til Opnaaelse af dette appel
lerer til Medlemmernes Offervilje, har min
Søn saa i et Brev til mig anmodet om at
overbringe Sundby Sejlforening 100 Kr. til
ovennævnte nye Klubhus og kun til dette.
Det er mit Haab, at dette kan virke lidt i
den rigtige Retning, saa der kommer Gang
i Salget af Byggefondsmærkerne.
Med Sejlerhilsen
Medlem Nr. 54 C. Olsen.

SVAR
paa
»Æabent Brev til Formanden«
Først skal jeg bringe Leif Olsen min og
Medlemmernes hjerteligste Tak for den smuk
ke Tanke og Beløbet.
Det er med stor Glæde man bemærker, at
et Medlem, der i saa lang Tid har været saa
fjernt fra Hjemlandet, følger Foreningens Liv
og Arbejde med saa stor Interesse, og det er
med saa meget større Glæde, at man ser
denne Interesse give sig Udslag i aktiv Hand
ling.
Brevet og Beløbet giver samtidigt en
Grund til Eftertanke, idet det ikke kan undgaas, at man tænker, at Eksemplet tjener til
Efterfølgelse, ikke hvad angaar Beløbets Stør
relse, det vil jo ikke være ret mange beskaaret
at kunne yde en saadan storstilet Gave. Hvis
saa var, vilde S.S.F. snart tage Luven fra
samtlige danske Sejlerklubber. Men der
kunde maaske være Grund til at bemærke,
at Interessen for den Sag, Leif Olsen ønsker
at yde sin Støtte, ikke giver sig de aktive
Udtryk, som man maaske kunde ønske. Jeg
tænker her paa Salget og Købet af vore
Byggefondsmærker.
Den første Tid, Byggefondsmærkerne var
fremlagt, gik det helt godt, men senere synes
det, som om Interessen har svigtet, eller er
det Sagen, der er gaaet i Glemmebogen? For

i det nye Malerudsalg kan
man faa alt til Skibet —
Farver. Beslag. Tovværk o.s.v. o.s.v.
Riggerarbejde udføres.
Lager af Nilsson Blokke.
E. MADSEN

saa kunde der være Anledning til her at
bringe den i Erindring.
Jeg tror ikke, det er manglende Interesse
for Bygning af nyt Klubhus, der er Aarsagen. Jeg vil nærmere tro, det er Glemsom
hed i Forbindelse med, at der maaske ikke
fortsat og til Stadighed agiteres for Salget af
Mærkerne.
Jeg tror at have mærket, at der er god Vilje
til Stede for at faa et nyt og til Foreningens
Størrelse svarende Klubhus. Vi maa og skal
have dette større Klubhus. Og det staar vist
nok ogsaa de fleste klart. Savnet mærkes
næsten dagligt, og er i mange Tilfælde sær
deles mærkbart.
Jeg skal saaledes nævne, at vi hele Somme
ren ved Præmieuddelingen efter Aftensejlad
serne ikke har kunnet foretage disse under de
Former, som maaske er ønskeligt. Saa snart
der er Optræk til den mindste Smule Festlig
hed, er vort beskedne Klubhus overfyldt til
Trængsel, og mange kan slet ikke komme
indenfor. Ved Standerhejsningerne er Plads
mangelen katastrofal, vi kan ikke, som man
kunde ønske, holde hverken Afriggergilde
eller andre Smaafester i eget Hus, hvilket
selvfølgeligt vilde være det eneste rigtige.
Man er kort sagt afskaaret fra at afholde Fest
ligheder af nogen Art, hvis man ikke kan faa
Lokale i Byen. Jeg kan saaledes nævne, at vi
gerne vilde afholde en Smule Fest efter vor
aarlige Kapsejlads den 16. September, men
jo næsten er afskaaret herfra paa Grund af
Pladsmangel.
Det er saadan, at paa Amager er der en
saadan Mangel paa Selskabslokaler, at de er
forudbestilt halve Aar i Forvejen. Naar der
til kommer den forøgede Udgift, der er for
bundet med Leje af Lokale, en Udgift, der
ligesaa godt kunde komme Foreningen til
Gode, vil man med Fornuften i første Række
kunne indse, at nu maa der gøres noget.
I Øjeblikket, mens dette skrives, er det
saadan, at det er meget svært for Bestyrelsen
at faa et Lokale til den kommende Efteraarsgeneralforsamling, idet saadant kun kan faas
paa een Aften. Ligeledes er vi i Øjeblikket
ude af Stand til at skaffe Lokaler til Navigationsundervisningen og Tovværkskursus i
Vinter.
Alle disse Besværligheder vilde være fjer
net, naar vi fik bygget vort eget tidssvarende
Klubhus, ligesom vi vilde kunne faa ordent
lige organiserede Restaurationsforhold i det
daglige.
Dette »aabne Svar« til Leif Olsens Brev
skal altsaa opfattes som en Opfordring til alle
Medlemmerne om at slutte op om Sagen om
Opførelsen af et nyt tidssvarende og til Med
lemstallet svarende Klubhus.
Og naar der nu uvægerligt, som af mig
antydet paa Foraarsgeneralforsamlingen, vil
komme et Forslag paa Bordet til den kom
mende Generalforsamling om et Ekstrakon
tingent til Byggefonden, saa vær da med til
at slutte op om denne Tanke .agiter for den,

og stem fuldtalligt for det. Jeg tror at turde
love, at det vil skabe udelt Glæde og Til
fredshed i Klubben i kommende Tider.
Altsaa til Slut: Tak, Leif Olsen, for Paamindelsen. Og alle andre kan gøre det samme
som Leif ved at købe og agitere for Salget af
Byggefondsmærkerne. Der er Plads til 12 i
Medlemskortets Omslag, Maalet skal da være
at se denne Plads udfyldt inden Efteraaret
1948.
Formanden.

P&UttSEJLADSENS,
JUsuttot
Resultatet af Sæsonens Aftensejladser fore
ligger nu, og »Nutte« har vundet den af S.
Chr. Fog udsatte Vandrepræmie med 18 P.,
haardt trængt af »Eio« med 17 *4 P.
løvrigt ligger Fartøjerne som følger:
Nutte 18 - Eio 17^4 - Plaisir 13% - Fly
12% - Wivi 11% — Bris 11% - Tabu 10%
— Laila 9% — Towarits 9% — Oak 9% —
Mariposa 8V2 — Let 8Vi — Krabat 8% —
Tøsen IVi — Moster 6% — Star 6% — Ebba
6^4 — Vixi 6^4 — Tut 5% — Sunny 4^4 —
Argo 4 — Bente 4 — Maru 4 — Visla 4 —
S.S.F. 1 3% — Jyden 3 — Marie 3 — Svava
2 — Ita 1 — Basta 1 — Ravena 1 — K a ^ a 1*

K.D.Y .S Præmieuddeling
for Fællessejladserne
foregaar Fredag den 14. September. Tegnings
liste for Deltagere i Spisningen, som foregaar
efter Præmieuddelingen ophænges i Klub
huset.
Kapsejladsudvalget.

Foreningens
lukkede Søndags-Sejlads
den 16. September
Der forventes Tilslutning af alle Fartøjer,
som kan deltage og er opmaalt med Kapsej
lads for Øje.
Starten foregaar Kl. 9 Morgen.
Banen bliver en 10 Mils Trekantbane, sand
synligvis S.S.F. — ? — ?, men nærmere her
om vil senere fremkomme.
Af vore fra før Krigen hengemte, smukke
Sølvpræmier, udsættes 3 Ærespræmier, 2—3
Vandrepokaler foruden Løbspræmierne.
Efter Løbet afholdes en mindre Festlighed
med Præmieuddeling i Klubhuset, som vi af
Pladshensyn denne Dag maa bede om kun
besøges af Kapsejlerne og deres Besætning.
Tegningsliste — Startpenge — Bane osv.
Besked herom ophænges i Klubhuset.
Kapsejladsudvalget.

SSF
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Vi har modtaget følgende Indlæg.
Andetsteds i dette Nr. berører vor
Redaktør en lignende Spørgsmaal.

ham at sejle ud, førend han havde en lille
Smule Kendskab til at manøvrere en Baad.
(Ovennævnte er sket i K astru P)Og mit Indlæg tilsigter i vor Forening at
skabe en Myndighed, saaledes at vi ikke staar
magtesløse, naar Anledning til en saadan
Indskridning er tilstede, og dette vil navnlig
gøre sig gældende for de Medlemmer, som
har haft Baad i et Stykke Tid, men endnu
ikke har været ude at sejle.
Og for at vi for Fremtiden kan blive forskaanede for at blive nødsaget til at skride
ind, tillader jeg mig at stille Forslag til forst
kommende Generalforsamling.
»For at kunne faa tildelt Plads i Havnen
skal en ny Baadejer aflægge en Prøve overfor
Havneudvalget for at dokumentere, at han
(eller hun) ikke er helt ukendt med Manøv
rering af en Baad, eller møde med Bevis fra
en anerkendt Klub, som siger god for Manden
(eller Kvinden) i ovennævnte Retning.
Da jeg mener, at ovennævnte Lovforslag
vil gavne alle, ikke mindst de nye Baadejere,
vil jeg bede Medlemmerne om at kritisere
dette, muligvis har andre et meget bedre
Forslag at fremkomme med, for noget maa
der gøres for at skabe betryggende Forhold
for os alle. Lad derfor Sundby Sejl-Forening
være den første Klub, som gennemfører en
saadan Bestemmelse.

Maa jeg med dette Indlæg slaa til Lyd for,
at følgende for alle sejlinteresserede Forhold
tages under alvorlig Drøftelse, og da særlig
af Bestyrelserne i alle Sejlforeninger, og hvis
jeg med dette kan medvirke til, at Sundby
Sejlforening vil gaa i Spidsen, vil det være
alle Medlemmerne i denne til stor Glæde og
Gavn, thi det er en alvorlig Opgave, som
skal løses og skulde have været løst for man
ge Aar siden. Sagen er nemlig den, som en
hver ved, at ethvert Individ kan uden nogen
som helst forud Uddannelse eller Kundskab
sætte sig i en Baad, det være sig Motor- eller
Sejlbaad, og sejle hvorhen og hvordan han
lyster, at han i mange Tilfælde kan lave
Havari paa andre Baade ved vi jo af Selv
syn, og at det kan gaa ud over Menneskeliv
har man jo Bevis for fra den seneste Tid,
idet det kostede den uøvede Sejler Livet, og
da de, der var ombord, var lige saa uøvede,
kunne disse ikke komme ham til Undsætning,
Medlem Nr. 54 C. Olsen.
men maatte være Øjenvidne til, at han druk
nede.
Nu er der maaske dem, der vil mene, at det
maa Manden selv om, men saa ligetil mener
jeg ikke, at Sagen er, for muligvis kunde om
talte Ulykke have været undgaaet, hvis nogen
havde haft Myndighed til at forhindre ham
Vi har modtaget nedenstaaende af
i at tage ud at sejle. Det manglede heller ikke
Interesse for vore Medlemmer:
paa Indsigelser fra de tilstedeværende Sejl
»Dansk Motorbaads Union« kæmper for
forenings Medlemmers Side, men disse mang
lede nemlig Myndighed til helt at forbyde Tiden for, at Motorbaadene kan faa Benzin
og Olie. Flere Henvendelser er allerede sket
til Benzin-Nævnet. Men — alle Motorbaadsejere maa være med og staa sammen. —
»Motorbaaden« er det naturlige Bindeled
mellem Motorbaadsklubberne.
Papirrestriktionen hindrer for Tiden Bla
det i en Udvidelse af Formatet. Men vi til
byder Klubberne Abonnement paa »Motor
baaden« for 2 Kr. aarlig (portofrit sendt) pr.
Medlem, saafremt Klubben tegner mindst 10
Medlemmer som Abonnenter.
Svar udbedes snarest — og senest den 20.
September.
(Skriftlig Bestilling modtages af vor Kas
serer, naar Betaling erlægges forud.

FAGBLAD
for Motorsportsfolk

m
Kongens
Nytorv 6,

København K
Telf. C. *931f
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes

1/4—1/10 i Klubhuset hver Fredag fra
Kl. 18—20. 1. og 3. Søndag i hver Maaned Kl. 10—12.

Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Masteskuret

er ryddet

Som bekendtgjort i vort forrige Nr. af
S.S.F. skulde al Ejendom fjernes fra Maste
skuret inden 1. September.
Efter at vi har faaet det hele ud i Dags
lyset, mener vi, at der maa være nogen, som
har overset vor Meddelelse, hvorfor vi her
opfordrer Medlemmer, som har haft Rund
holter liggende, omgaaende at sætte sig i For
bindelse med Pladsmanden.
Det skal i denne Forbindelse indprentes
Medlemmerne, at man i Fremtiden benytter
de anviste Rum til henholdsvis Master og
Bomme.
Alt uvedkommende fjernes herefter uden
Ansvar fra Masteskuret.
Havneudvalget.

Nye Medlemmer ^
i SuM-d&ty SejifocmiMfy
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Kleinsmed Poul V. Bonde Hansen, Bagdad
vej 10.
Montør Børge Th. S. Andersen, Caprivej 5, 1.
Kutter uden Navn.
Glarmester Jørn Chr. Aabrink, Lerfosgade 3.
Sejljolle »Grethe«.
Tjener Ole R. J. Olsen, Kastrupvej 88, 2.
Forvalter Poul Brock Pedersen, Frederiks
borgvej 156 B. Kragejolle »Nips«.
Stud. art. Berthel Zimmermann Belsing, Nr.
Søgade 29. Kutter »Annet«.
Pladsarbejder Chr. M. Ulrichsen, Falkoner
Allé 94, 2.
Lærer Vagn Povlsen, Hollænderdybet 37, 4.
Kragejolle »Neptun«.
Juniores:
Bjarne Vandrup Andersen, Kongedybets
Allé 23.
Bent Bille Christensen, Elbagade 73, 2.
Leif Blume Andersen, Kastrupvej 60, 2.
Birger Arne Larsen, Kastrupvej 62, 4.
Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
OKTOBER 1945

Nr. 6

Ordinær halvaarlig Generalforsamling
afholdes

Onsdag den 24. Oktober 1945 El. 18,30 prc.
i »Amager Selskabslokaler«, Markmandsgade 9—11.

D A G S O R D E N :
Punkt 1:

Valg af Dirigent.

Punkt 2:

Protokol og Beretning.

Punkt 3:

Bekræftelse af Eksklusioner.

Punkt 4:

Lovændringsforslag.

Punkt 5:

Andre Forslag.

Punkt 6:

Valg.

Punkt 7:

Eventuelt.

Nedenstaaende Poster er paa Valg:
Formand A. JENSEN
Repræsentant S. A. RASMUSSEN
Repræsentant I. C. PEDERSEN
Repræsentant H. MADSEN
Forslag, der ønskes behandlede paa Generalforsamlingen, skal være For
manden i Hænde senest den 16 Oktober, jfr. Lovenes § 14, 1. Stk.
MØD TALRIGT OP!
Nu da Foreningen atter skal virke uden Indskrænkninger, er der mange
vigtige Ting, der skal afgøres.
BESTYRELSEN
BEMÆRK:
En kort Fortegnelse over de Forslag, der vil komme til Behandling paa
Generalforsamlingen samt over de foreslaaede Kandidater vil blive ophængt
i Klubhuset efter den 16. Oktober.

4. Aarg.

SIDE 2

SSF

SUNDBY SEJL-FORENINGs
lukkede Kapsejlads
Sfrwtafy dm 16. Sefit&mAec 194-5

&£
Søndag den 16. September afholdt Sundby
Sejlforening Aarets sidste Kapsejlads. Sejlad
sen gik over en Bane paa 10 Sømil, der var
lagt uden om Nordre Røse og derfra til en
Mærkebaad 300 m Vest for Flakfortet. Vin
den var den bedst tænkelige, idet der under
hele Sejladsen blæste en frisk vestsydvestlig
Brise af ca. 8 Sekundmeters Styrke, hvilket
betød et regulært Kryds fra Flakfortet til
Maallinien Man undgik saaledes det af alle
Sejlere frygtede Kryds under Saltholmen.

NR. 6

KAPSEJLADS
Fartøj

Størr. Ankomst Sejtitid

Søndag den 16. September 1945.
Vindstyrke: 5—8.

Respit Præmietid

Præmie

1. Start Kl. 9,05.
1. Løb:
Oak
Star
Jyden
2. Løb:
Fly
Vixi
JJuran
3 Løb:
Mariposa
Marianne

7,2
7,2
6,7

10,53,29
10,50,52
10,58,22

1,48,29
1,45,52
1,53,22

31,54
31,54
28,00

2,20,23
2,17,46
2,21,22

1. Præmie

5,0
5,0
5,0

11,14,13
11,03,18
11,10,43

2,09,13
1,58,18
2,05,43

12,50
12,50
12,50

2,22,03
2,11,08
2,18,33

1. Pr. Ærespr. 2 Vandrep.

6,1
5,4

11,02,49
11,11,42

1,57,49
2,06,42

23,20
16,55

2,21,09
2,23,37

4,4
3,7

11,33,34
11,42,00

2,28,34
2,37,00

5,38
4,40

2,34,12
2,32,20

5,6
5,6
5,6
5,6

11,03,49
11,06,11
11,08,03
11,18,40

1,53,49
1,56,11
1,58,03
2,08,40

18,52
18,52
18,52
18,52

2,12,41
2,15,03
2,16,55
2,27,32

5,9
5,2

11,04,52
11,06,43

1,54,52
1,56,43

21,47
14,59

2,16,39
2,11,42

1. Pr. Ærespr. Vandrep.

7. Løb:
Moster
Krabat

5,2
5,0

11,15,11
11,11,23

2,05,11
2,01,23

14,59
12,50

2,20,10
2,14,13

1. Præmie

8. Løb:
Svend
Katia
Luna

5,3
4,9
4,7

11,09,45
11,19,53
11,22,54

1,59,45
2,09,53
2,12,54

15,57
11,40
9,32

2,15,42
2,21,33
2,22,26

9. Løb:
Tabu
Ebba
Maru

5,5
5,0
4,4

11,21,28
11,16,53
11,21,13

2,11,28
2,06,53
2,11,13

17,54
12,50
5,38

2,29,22
2,19,43
2,16,51

3. Start Kl. 9,15:
10. Løb:
Tut
S. S. F 1
Sunny

5,1
4,5
4,0

Udgaaet
11,25,58
11,30,39

2,10,58
2,15,39

7,00
0,00

2,17,58
2,15,39

11. Løb:
Dana
Trine

4,1
3,4

11,58,30
11,58,30

2,43,30
1,33
2,43,30 -s- 9,55

2,45,03
2,22,10

4,6
4,3
4,0

11,29,18 2,14,18
11,46,10 2,31,10
Udgaaet.

3,1

11,34,28

4 Løb:
Marie
Bris

1. Præmie

1. Præmie

2. Start Kl. 9,10:
5. Løb:
Eio
Tovaritz
Bente
Svava
6. Løb:
Laila
Vivi

5 m »Vixi« — Dagens Sensation.
Til Dommerskib havde man faaet Forman
dens store Motorbaad »Akilles«. Dommer
komiteen bestod af Akilles Jensen, Alf. An
dersen og Erik Nilsson. Pressen var repræ
senteret ved Redaktørens Søn, Karl. Des
uden havde Formanden sørget for, at der
var kommet en Fotograf ombord, der flittigt
fotograferede næsten alle de deltagende
Baade.
Til Sejladsen var der anmeldt 33 Baade,
hvilket maa siges at være temmelig sløjt af en
Forening paa over 400 Fartøjer, men det bli
ver forhaabentlig bedre, naar vi atter kan faa
Sejldug. Starterne var som Helhed meget
flotte. Det er blot kedeligt, at der altid skal

Gunnar 3cn$en
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg a£ alt Yachttilbeher
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.

12. Løb:
Wista
Veo
Adyg
13. Løb:
Nutte

8,10
4,17

2,22,28
2,35,27

2,19,28 -H5,57

2,03,31

1. Præmie
2. Præmie

1. Præmie

1. Præmie

Ærespræmier:
Sundby Sejl-Forenings for 1. Start: »Vixi«.

For hurtigste under 5,5 NL, udsat af Ur
Sølvsmed Carl Nielsens for 2 Start: »Vivi«. mager A. Hansen,: »Vixi«.
Sundby Sejl-Forenings f. 3. Start: »Nutte«.
For hurtigste Spidsgatter, udsat af passive
Medlemmer,: »Vivi«.
Vandrepraemitr:

For hurtigste Kutter, udsat af Magasin
For hurtigste Kragejolle, udsat af Baade»Liverpool«: »Vixi«.
bygger Rasmussen,: »Nutte«.
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SIDE 3

være nogle enkelte Efternølere, der kommer stadig er lige saa raadsnar og adræt som den
gang han i sin pureste Ungdom gik rundt
flere Minutter for sent.
paa Toppen af de højeste Træer i Canadas
1. Start gik »Juan« og »Star« over Linien
Skove. Martin bogstavelig talt spadserede op
lige i Skuddet. »Juan« en Anelse foran og
i Toppen af Masten med Naal og Traad og
længst til Luv. De øvrige Baade fulgte tæt
staaende paa det øverste Saligshorn, kunde
efter paa nær den sidste, der kom 4% Minut
han lige akkurat naa at sy Flængen sammen,
forsent.
medens »Star« nok saa rolig var paa Vej ud
2. Start havde de store Spidsgattere beslut mod første Mærke.
tet at jage en ordentlig Skræk i Livet paa
Umiddelbart efter at anden Start var gaaet,
Dommerne. Det saa unægteligt ogsaa lidt far skete det andet Uheld, der desværre ikke fik
ligt ud, men det var et flot Syn at se de fire et saa heldigt Forløb. Da de fleste af Baadene
store Spidsgattere drøne over Startlinien
paa Turen ud til Røsen var ud for Bundgar
samme Sekund Skuddet gik, kun 2 Millimeter nene, knækkede »Tut« sin Rorpind, løb i
Vinden og klemte Konkurrenten »Adyg« ind
i Bundgarnen :, hvor den knækkede Masten.
De to Baades Besætninger hjalp iøvrigt hin
anden med at klare Grejet op og vil som
gode Sportsfolk hjælpe hinanden at udbedre
Skaderne.

»Mariposa« i fuld Drøn over Maallinien.
fra Dommerskibet. Rækkefølgen var saavidt
det kunde ses »Tovaritz«, »Ebbe«, »Bente«
og »Eio« Resten fulgte efter med Sekunders
Mellemrum. Det var blot Synd, at den sidste
Baad først kom 10 Minutter senere.

Da Dommerne efter en velfortjent Frokost
med diverse stak Hovederne ud af »Akilles«s
komfortable Kahyt for at se, hvordan det
stod til med Sejlerne, var den første Baad
allerede paa Vej ned mod Maallinien. Det
viste sig at være »Star« et godt Stykke i Forhaand for sine Konkurrenter. Femmeteren
»Vixi« blev dog Dagens store Overraskelse
ved at slaa hele første Start og hjemførte en
Masse Sølvtøj. Een af dens Konkurrenter
Femmeteren »Juan« kom ind med Toppen af
sit Storsejl flagrende og Resten hængende i
en enkelt Traad. Kutteren »Marianne« prø
vede noget helt nyt paa Krydset, idet man
satte to Fokke, een ud til hver Side. Da Skip
peren efter nogen Tids Forløb blev klar over,
at Fidusen ikke var saa god, gav han Ordre
til at hale Bomdirken tot, at smide Haandsvingene til Skødespillene i Vandet og til at
bjerge begge Fokkene for at være helt sikker
paa ikke at gøre noget forkert. Trods alle
Anstrengelser blev det dog Konkurrenten
»Mariposa«, der løb af med Præmien.

»Vivi« — Dagens hurtigste Spidsgatter.
med Sæsonen 1945 sit Slutskud. Paa det Tids
punkt var der allerede Sang, Musik og Fest
stemning i Klubhuset. — Præmieuddelingen
fandt Sted Kl. ca. 3 i Klubhuset under Ledel
se af Formand Jensen, hvis Omtale og Kritik
af Sejladsen nærmest formede sig som en Ros
til vore mange dygtige Kapsejlere.
Efter Præmieuddelingen var er Musik og
Dans og Sundby Sejlforening oplevede en
Dag med god Sport og høj Stemning.
E. N.

3. Start var forsaavidt den bedste, idet den
var afviklet paa 30 Sekunder Den blev ført
Baadene fra 2. Start naaede forbavsende
af »S.S.F. 1« med »Nutte« lige i Hælene.
hurtigt frem med 38 Kv.-Meteren »Eio« i
Sejladsen var iøvrigt ikke uden spændende Spidsen. 38 Kv.-Meteren »Tovaritz« laa til
og dramatiske Episoder. Saaledes skete det en sikker 2. Præmie, en fin Præstation, naar
umiddelbart før Skuddet skulde gaa til 1. man tager i Betragtning den enorme Last af
Start, at en af Kutterne med sin Rig kom for Proviant dette Skib sejler rundt med. Det
tæt til »Star«s Storsejl og rev en lang Flænge, blev dog Spidsgatteren »Vivi«, der løb af
hvad der jo ikke er nogen Spøg, naar det med det store Sølvtøj efter en fin Sejlads
blæser 8 m i Sek. I et saadant Tilfælde vilde med 59 Sek. bedre Præmietid end »Eio«.

Kragejollerne fra 3. Start præsterede ogsaa
de fleste nok have tabt Modet og sejlet ind,
men Martin er ikke saadan at kue. Efter at en hurtig Sejlads, og som saa ofte før i friski
have givet sit store Fartøj en blændende Vind viste det sig, at det blev »Nutte«, der
Start, fik han Lejlighed til at vise, at han fik Dagens bedste Præmietid. Kragejollen
»Veo«, der efterhaanden havde faaet dobbelt
saa mange Sejl ombord, som den var sejlet
i det nye Malerudsalg kan
ud med, rev ogsaa sit Storsejl midt over et
Par Hundrede Meter fra Maallinien. Skippe
man faa alt til Skibet —
Farver. Beslag. Tovværk o.s.v. o.s.v. ren gav dog ikke op, men forsøgte at krydse
videre med Resterne af en Ballonfok som
Riggerarbejde udføres.
Storsejl. Det var dog ikke særligt godt, men
Lager af Nilsson Blokke.
ind naaede han da.
E. MADSEN
Lidt før Kl. 12 fik den sidste Baad og der-

Lille »Nutte« — sikker Vinder.
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REGLER
for Benyttelse af Masteskuret
Det er nødvendig, for at alle kan faa Mast
og Bom i Hus, at følgende Regler overholdes:
Masten skal være helt afrigget og lægges
for sig i det for dette Formaal mærkede Rum.
Bommene anbringes for sig i Rummet med
de korte Reoler, mærket: Kun for Bomme.
Det er praktisk at anbringe en Mærkesed
del fastbundet til Mast og Bom, saa undgaar
man, at Folk, som ikke kender deres eget
Grej, gaar og slæber det ud.
Master og Bomme, der ikke er anbragt efter
disse Regler, maa vi bære ud igen for at
skaffe Plads til alle. Og saa til Slut, kun
Master og Bomme i Skuret, alt andet fjernes
»uden Ansvar«
Havneudvalget.

f c — S U N D B Y S E J L - F O R E N I N G —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
" * "
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1 / 4 — ! / ' 0 i K l u b h u s t t hver Fredag; i r a
Kl. 18—20. 1. o? 3. Søndag i hverMaaned Kl. 10 — 12.

Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

AFRIGGERGILDET
Det aarlige Afriggergilde afhol
des Søndag den 21. Oktober i
Restaurant »Karnappen«.
Der begyndes Kl. 5 med en
F Æ L L E S S P I S N I N G
— hvor der serveres: Gule Ærter,
Flæsk og Pølse samt Pandekager.
Prisen for Deltagelse er Kr. 6,50
pr. persona.
Tegningslisten, der slutter
Onsdag den 17. Oktober
er ophængt i Klubhuset.
Obs. — Tegningen er bindende.
Festudvalget.

Navigationsinteresserede Medlemmer erin
dres om Meddelelsen i sidste Nr. Tegnings
listen, der slutter 15 Oktober, er stadig frem
lagt hos Henry. Saafremt tilstrækkeligt Antal
melder sig vil blive afholdt særligt Kystskipperkursus.
løvrigt vil Navigationsundervisningen i
Aar paa Grundlag af indhøstede Erfaringer
blive forenklet og tilrettelagt paa en mere
populær Maade.

Fællessejlads
Søndag, ci. 9. Sfyit. 194-5

Følgende Baade deltog: »Bris«, »Vixi«,
»Marie«, »Eio«, »Tovaritz«, »Krabat«, »Mo
ster«, »Vivi«, »Sunny« og »Nutte«.
Præmietagere:
12. Løb: »Marie«, 1. Præmie.

Nye Medlemmer
c SimJAH. SemLoteuma

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Passiv B:
Civilingeniør Børge Lundgren, Amagerbro
gade 28. — Kutter »Triton.
Aktive:
Vognmand Christensen Pedersen, Backersvej
132 — Kragejolle »Leisa«.
Kontorassistent Gunner Rasmussen, Lille
grund 10, 3. — Kragejolle »Heda«.
Bagersvend Ib Volfgang Salbæk, Nørrevold
27 A, 1. — Kragejolle »Tryg«.
Havnearb. Karl Damhave, Christiansholms 0.
Forvalter Kaj Reinhard, Korsikavej 9, St.
Metaltrykker Svend Jensen, Syriensvej 10 C.
Motorbaad »Dons«.
Maskinarbejder Svend Aage Hansen, Njals
gade 22, 5.
Maskinarbejder Folmer Rud Aass, Lemberggade 26, 4. — Kragejolle »Else«.
Husejer Jens Peter Ravndorf, Kvintus Allé
6 A. — Kragejolle »Ole«.
Iskonditor Kresten E. P. Rasmussen, Saltholmsvej 3 A.
Arbejdsmand Johs. Chr. Jensen, Nyrnberggade 47, St. — Kutter »Mona«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Poreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

14. Løb: »Tovaritz«, 1. Præmie. »Eio«, 2.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
Præmie.
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
20. Løb: »Nutte«, 1. Præmie.
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
For Fartøjer hjemmehørende i Sundby Sejl- Havnen for Sommerhalvaaret.
Forening: Vinhandler Eliasens Vandrepræmie
for Kuttere, »Bris«, Brdr Thomsen. — Kai
»Klohhemageren«
Schwartz' Vandrepræmie for Kragejoller og
Spidsgattere, »Tovaritz«, K. Schwartz.
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
TeynHéfaA %tlift/Uttqt/ti

r

Forretningen, Amagerbrogade 101
tujtify fyÅAldLwvexL'

CARL NIELSEN
København K
Telf. C. *931£
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f
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4. Aarg.

T-ocUcettelte. af

[ Generalforsamlingen J

ord. halvaarlig Generalforsamling

Mandag den 5. November 1945 Kl. 18,30.
*
D a g s o r d e n :

Paa Grund af de tidlige Lukketider lykkedes det som forventet ikke at færdig
behandle Dagsordenen paa en Aften, idet man kun naaede at blive færdig med
Dagsordenens Punkt 3.
Generalforsamlingen fortsætter derfor

Mandag den 5 . November Kl. 18.30
i »Amager Selskabslokaler«, Markmandsgade.

Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

3a.
4.
5.
6.

Formandens Redegørelse.
Lovændringsforslag.
Andre Forslag.
Valg. (Formanden, I. C. Peter
sen, Sv. Aa. Rasmussen og Hen
ri Madsen.
Punkt 7. Eventuelt.

Som Følge af den første Aftens Forløb foreslaar Bestyrelsen følgende Tilføjelse
til Dagsordenen:

Følgende Forslag vil komme til Behandling
paa Generalforsamlingen:

Punkt 3a. Formanden redegør paa Opfordring for forskellige Forhold i Klub
ben under Krigsperioden.

Lovændringsforslag
FORSLAG NR. 1:

Da der den første Aften kun var mødt ca. 25 pCt. af de stemmeberettigede
Medlemmer, skal vi endnu engang opfordre Medlemmerne:

MØD TALRIGT OP!

GEnERflLFORSflmunGEn
Som forudsagt af mange, naaede vi ikke
at afslutte vor Generalforsamling paa den
korte Tid, der var til Raadighed p. G. a.
Lukkerestriktionerne. Det har været og er
stadig umulig at faa et Lokale for dette Formaal en Søndag.
Mandag den 5. November fortsætter derfor
den stormende Indledning af vor Efteraarsgeneralforsamling. Paa Grundlag af det, som
hidtil er behandlet. Den Afstemning, som er
foretaget, og de Talere man har hørt mod
Foreningens Formand og Bestyrelse, synes
det at fremgaa, at Utilfredshed med Formand
og Bestyrelse er saa stor, at man ønsker en
hel ny Ledelse af Foreningen. Man maa der
for henstille, at Medlemmerne møder op og
afgør Foreningens Liv fremefter. Ved den
indledende Del af Generalforsamlingen var
kun mødt ca. 130 Medlemmer af Forenin
gens ca. 450 Medlemmer med Stemmeret. Af
den andet Steds gengivne Dagsorden fremgaar, at Oppositionen foreslaar Ole Petersen

føct&ættzc.

som Kandidat til Bestyrelsen, det maa vel saa
forstaas, at det bliver mellem Ole Petersen og
Akilles Jensen der skal vælges, hvis man da
tør gætte paa noget efter den udtalte Util
fredshed, der kom frem om vor Forenings
Ledelse paa Generalforsamlingen.
Paa Generalforsamlingen skal ogsaa af
gøres om vi i Sundby skal have Æren af at
være mellem de første, der kræver et vist
Kendskab til Sejlads af vore aktive Medlem
mer (Standerprøven).
Der foreligger endvidere et Spørgsmaal,
som maa kunde faa Medlemmer til at møde
op — om det foranførte skulde være uden
Interesse — idef der fra den siddende Be
styrelse foreslaas et ekstra Kontingent paa
Kr. 5,00 halvaarlig.

Ved Valg af Tillidsmænd skal disse fore
slaas paa Generalforsamlingen og være til
stede paa denne. Dog kan Medlemmer, som
ikke er tilstede, bringes i Forslag, naar disse
i Forvejen har givet skriftligt Tilsagn om at
modtage Valg.
(sign.) Ernst Lund.
FORSLAG NR. 2:
Bestyrelsen foreslaar følgende Tilføjelse til
§ 3:
Som første Stk.:
Klubben optager som Medlem enhver
hæderlig Mand eller Kvinde fra det fyldte
14. Aar.
Medlemmerne deles i A-Medlemmer, BMedlemmer og Juniorer.
Som B-Medlemmer optages kun A-Med
lemmers Hustruer eller Forloveder samt ak
tive Medlemmer af andre Sejlklubber, der
ønsker deres Fartøjer taget paa Land paa
Foreningens Plads for Vinteren.
Som Juniorer optages Ungdom fra det
fyldte 14. til det fyldte 20. Aar.
§ 4 foreslaas rettet rent redaktionelt i Over
ensstemmelse med ovenstaaende, idet Junio
rer skal betale samme Kontingent og Indskud
som B-Medlemmer.

Med dette korte Resumé mener vi paa til FORSLAG NR. 3:
strækkelig og upartisk Maade at have med
Bestyrelsen foreslaar følgende Tilføjelse til
delt Medlemmerne hvad der er foregaaet og § 11 i Ordensreglementet for Havnen:
videre skal ske.
Red.
Ingen maa føre Foreningens Stander uden
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overfor et Udvalg at have godtgjort at kunne
ALoclLfye BetutytisLUafyec eftec
manøvrere sit Fartøj ud og ind af Havn samt
at kende de vigtigste Søvejsregler.
Ingen Fartøjsejer maa overlade sit Fartøj
til nogen, der ikke opfylder disse Krav.

Generalforsamlingen

Som Medlem af S. S. F. var jeg mødt op
Foreningen fører en Liste over saadanne
paa Generalforsamlingen Onsdag den 24.
standerberettigede Medlemmer.
Oktober i Markmandsgade. Det var der man
I Overgangstiden — 1 Aar efter Bestem ge foruden mig der gjorde, saa det er jo ikke
melsens Vedtagelse — har Udvalget Ret til noget særligt bemærkelsesværdigt ved. Det
at fratage nuværende Medlemmer deres Stan
bemærkelsesværdige for mig laa derimod i
derret.
de Udtalelser, som Fiskerne og Medlemmer,
Standerprøven aflægges for et Udvalg, be- som havde Sympati for disse, gav Udtryk for.
staaende af Foreningens Formand .samt 3
Jeg har været Medlem siden 1940, og er
Medlemmer, der vælges af Generalforsamlin pligtskyldig mødt op til hver Generalforsam
gen, og der foretages kun Nyvalg, naar et ling, hvor mit Arbejde ikke har stillet sig
Udvalgsmedlem ønsker at fratræde, eller naar hindrende i Vejen. Jeg kan derfor nok tillade
der fremsættes Forslag herom.
mig at sige, at jeg har hørt en Del af Diskus
Standerprøveudvalgets Medlemmer skal sionen angaaende Fiskeri i Sundby Sejl-For
have deltaget i aktiv Sejlsport i mindst 10 ening, men under den Form og Synsvinkel,
Aar.
hvorunder det blev omtalt paa den sidste
Generalforsamling har jeg aldrig hørt det før.
Det blev bogstaveligt talt sagt, at Bestyrelsen
Andre Forslag
— specielt Formanden — havde udført en
Svinestreg ved den Aktion, der var foretaget
FORSLAG NR. 4:
Bestyrelsen foreslaar i Overensstemmelse overfor Fiskerne. At Flertallet af Medlemmemed Ændringen af § 3, at nuværende passive ne staar bag Bestyrelsen blev der overhove
Medlemmer — med Undtagelse af de i Lov det ikke regnet med.
Tidligere naar Fiskernes Sag blev talt, blev
ændringen nævnte B-Medlemmer — skal ind
der
ofte sagt, at Foreningen ikke kunde være
melde sig som A-Medlemmer senest 1 Aar
bekendt at hindre en Arbejdsløs eller Aldersefter Forslagets Vedtagelse.
rentenyder i at gaa ud og tage sig en Ret Fisk
FORSLAG NR. 5:
som Supplement til sin Understøttelse, men
For at kunne faa tildelt Plads i Havnen skal denne Gang hed det sig, at man vilde de
en ny tilkommende Baadejer aflægge en Prøve Folk til Livs, som havde sejlet illegalt til
overfor Havneudvalget for at dokumentere, Sverige. I det hele taget var det et Forsøg
at han (eller hun) ikke er ukendt med Man paa at tage Frihedsbevægelsen til Indtægt og
øvrering af en Baad, eller møde med et Be stemple samtlige Medlemmer med Formanden
vis fra en anerkendt Klub, som siger god for i Spidsen for udansk Optræden.
En Oplysning af den uhyggeligste Art
Manden (eller Kvinden) i ovennævnte Ret
fremkom O. Petersen med, idet han udtalte,
ning.
at Formanden ved en given Lejlighed kun
(sign.) Medlem Nr. 54, C. Olsen.
havde været et Haars Bredde fra at blive
skudt. Hvorfor og af hvem blev der ikke
FORSLAG NR. 6:
Bestyrelsen foreslaar, at der fra og med meddelt noget om, skønt Ole Petersen sikkert
Oktober 1945 indtil videre betales et Ekstra vidste mere den Sag vedrørende.
Paa Grund af Sagens alvorlige Karakter
kontingent paa Kr. 5,— halvaarlig. De herved
indkomne Midler indsættes i Byggefondet til henstiller jeg til Ole Petersen, at han her i
Bladet fremkommer med nærmere Oplysnin
Opførelse af nyt Klubhus.
ger
om sit Kendskab til nævnte Episode. Jeg
Ekstrakontingentet er forfaldet til Betaling
1. April og 1. Oktober, og Restancefristen er ser nemlig saadan paa det, at det maa være
den samme som for Foreningens øvrige Kon en Sag, der vedrører alle Medlemmer, idet et
Mord paa vor Formand efter min Mening
tingenter.
kun kan skyldes den Modstand, han har paaført sig ved at arbejde for Sundby Sejl-ForFORSLAG NR. 7:
Forslag fra en Kreds af Medlemmer ang. enings Interesser.
et Byggeprojekt for Bygn. af 2 Juniorbaade.

Gunnar Jensen
Valg af Bestyrelse
FORSLAG NR. 8:
Undertegnede foreslaar herved O. Peter
sen, Amager Strandvej, til Bestyrelsesmedlem.
G. Thode, Aktiv Medlem 101.

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.
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Er min Opfattelse rigtig, forstaar man ogsaa
bedre, hvorfor ikke eet Medlem tog til Orde
for at støtte Formanden mod alle de mange
Angreb, der haglede ned over ham. Spræng
ningen af Politibetjent Madsens Baad er end
nu i frisk Erindring, og han var jo ogsaa
Medlem af Bestyrelsen.
Er Forholdet det, at man i S. S. F. ikke kan
fremføre sine Synspunkter uden at risikere,
at man bliver forfulgt, faar saboteret sit Grej
eller endog bliver truet paa Livet, saa er der
endnu et godt Stykke Vej, før vi har den
Klub vi ønsker.
Til Formandens Ros maa siges, at han stod
helt alene i dette Uvejr, men klarede sig som
en første Klasses Skipper. Med Skam at sige
var der ikke een, der støttede ham, til Trods
for, at det var Flertallets Sag han førte. Et
Held for ham, at han er skaaret godt for
Tungebaandet. Fast og sagligt gav han igen
paa, hvad han blev angrebet for, og han
klarede det som et 100 pCt. Mandsfolk.
Sundby Sejl-Forening faar vanskeligt en
bedre Formand, og omend Generalforsamlin
gen kunde mane mørke Skyer frem med Hen
syn til Klubbens Renomé, saa vil jeg allige
vel tro, at med den Bestyrelse vi har i Dag,
som alle er regulærte og rettænkende Mænd,
saa er vi vist i Stand til at ride enhver Storm
af. Hovedbetingelsen for at det lykkes er dog,
at Medlemmerne møder op paa Generalfor
samlingen og i hvert Fald med sin Stemme
støtter den Bestyrelse, som med Ildhu udfø
rer det Arbejde og de Interesser, som Flertal
let giver Udtryk for.
Med Tak for Optagelsen.
J. V. Christiansen.

BENZINPRISEN
og Den urimelige Benzinafgift
(Fra Motorbaaden)
Medens Motorbaadsfolket Landet over
venter paa Svar fra Benzinnævnet paa de
Andragender, som »Dansk Motorbaads
Union« har indsendt, og som »Motorbaaden«s Læsere er bekendt med i vore Nr. for
Juli, August og September, er der fremkom
met Oplysninger om Benzinprisen og om
Benzinafgiften, som gør det gamle Spørgsmaal om Benzinafgiften aktuelt. Dette urime
lige: At Motorbaadene skal betale til Vejenes
Vedligeholdelse!
Allerede 1930 protesterede 29 Motorbaadsog Sejlklubber med ca. 1600 Baade mod Af
giften. Der blev indgivet Andragender til
Regering og Rigsdag. Klubberne paavirkede
de enkelte Folketings- og Landstingsmænd.
Dagspressen gav sin Tilslutning. Storm Peter
sen gav en Tegning med Tekst: »Motorbaadsfolkene andrager om Fritagelse for Benzin
afgiften, der anvendes til Vedligeholdelse af
Landevejene. Der forlyder intet om, at Auto
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mobilerne skal betale Afgift for at køre i les føleligt. Skatteforhøjelsen begrundes netop
Furesøen.«
med alle de Udgifter, man har haft paa

Alle indsaa, at Afgiften var urimelig.
»Dansk Motorbaads Union«s Bestyrelse
fortsatte Agitationen og Landstinget vedtog
et Lovforslag, hvorefter Afgiften bortfaldt
eller tilbagebetaltes. Men da Flertallet i Fol
ketinget, Socialdemokrater og Radikale, ikke
vilde gaa med, blev Forslaget ikke Lov.
Spørgsmaalet eller Sagen har stadig staaet
paa D.M.U.s og de lokale Klubbers Dags
orden, og der er næppe nogen Rigsdagsmand,
som ikke er forsøgt paavirket. Den egentlige
Hindring for Opfyldelsen af Motorbaadsfolkenes retfærdige Krav er — som det hidtil
er sagt fra Regeringens Side — ikke af financiel Art, men derimod, at Toldvæsenet har
erklæret, at en Kontrol var umulig. Man be
frygtede, at afgiftsfri Benzin til Motorbaade
vilde blive benyttet til Automobiler. Allige
vel var det nok lykkedes D.M.U. at opnaa
en taalelig Løsning af Sagen, hvis Krigen
ikke var kommet. Men da blev Spørgsmaalet
ændret derhen: Kan Motorbaadene over
hovedet faa Benzin og hvormeget?
D.M.U. udsendte Skemaer til alle Klub
berne vedrørende Benzinforbruget, og D.M.
U.s Bestyrelse havde en Række Møder med
Benzinnævnet og Olienævnet om Benzintil
delingen. Efter mange og lange Forhandlin
ger indstillede Benzinnævnet til Regeringen,
at Lystmotorbaade kunde faa et vist Kvan
tum Benzin efter nærmere Regler.
Saa kom den 9. April 1940 — og ændrede
alt.
Det er lærerigt at se paa Spørgsmaalets
Forhistorie. En lang og trang Vej.
For n u staar Motorbaadsfolkene netop
dér, hvor 9. April 1940 kuldkastede alt: Nu
drejer det sig igen om, hvorvidt Benzinnæv
net vil give et vist Kvantum Benzin og Olie
til Brug i Motorbaade.
Men der er Udvikling i Tingene. Thi den
ene Benzin-Tankbaad kommer hertil Dan
mark efter den anden. Om ikke før — saa
til Foraaret 1946 kan — og vil — Benzin og
Olie antagelig tildeles ogsaa Motorbaade,
derunder Lystbaade. Derfor er Spørgsmaalet
om Benzinprisen og derunder den for Motor
baade urimelige Afgift, hvoraf en væsentlig
Del anvendes til Vejes og Gaders Vedlige
holdelse, nu allerede aktuelt.
Der ventes en betydelig Skatteforhøjelse
paa Benzinen, som bliver tre Gange saa høj
som før Krigen. En Motorbaad bruger flere
Gange saa meget Brændsel som en Automo
bil i samme Distance, som saa bliver særde

i det nye Malerudsalg kan
man faa alt til Skibet —
Farver. Beslag. Tovværk o.s.v. o.s.v.
Riggerarbejde udføres.
Lager af Nilsson Blokke.
E. MADSEN

Vejene i Krigsaareene, altsaa ogsaa Tyskernes
Vejslid, samt ved Udgifter til Vejarbejde for
at give Beskæftigelse.
Der nævnes nu — og betales en Benzin
pris paa 90 Øre, og Finansministeren siger, at
Staten køber ind uden at vide, hvad Prisen
(Indkøbsprisen) er. Han indrømmer, at Ben
zinprisen kunde sættes ned, men han ser
gerne en Forhøjelse af Benzinafgiften for at
skaffe Vejunderskudet, der er paa 96 Mill.
Kr. ud af Verden.
Rigsdagen skal dog give sin Tilslutning.
Derfor maa alle Motorbaadsejere hele
Landet over tale med de lokale Rigsdags
mænd — hvis Spørgsmaalet først bliver af
gjort efter Folketingsvalget — med de lokale
Kandidater til Folketingsmandaterne, uden
Hensyn til Parti, og foreholde dem det urime
lige og uretfærdige i, at Motorbaadsejere
skal — gennem Benzinafgiften — betale til
Vejenes Vedligeholdelse.
Benzin og Olie til Motorbaade maa enten
være afgiftsfri eller dog fritaget for den Del
af Afgiften, som er beregnet til eller medgaar
til Vejes Vedligeholdelse.
Men tal straks med Rigsdagsmændene. Op
sæt det ikke. Er der først vedtaget noget,
bliver det vanskeligere at faa det forandret.
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STIFTELSESFEST

Søndag den 25. November Kl. 16,45 præcis

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade.
P r o g r a m :
Brandmændenes Schrammelorkester
(kendt fra Radioen)
samt Kabaretten
»Skibet er ladet med« — 19. Afd.
Medvirkende: Grethe Frische, Inge Austed,
Ole Monty og Bjarne Høyer.
Derefter Bal - moderne og gammelt - til stort
Danseorkester.
Billetter a Kr. 1,50 faas i Klubhuset samt hos
Pladsmanden og Bestyrelsen.
F e s t u d v a l g e t

saaledes fra Aalborg vestre Baadslaug en
Fremstilling, hvori Organisationen anmoder
Unionen om, at der tages Hensyn dertil).
Unionen skal derfor indtrængende henstille
til Nævnet snarest at tage under Overvejelse,
hvorvidt der indenfor nærmere angivne Ram
mer maa kunne stilles Benzin til Raadighed
retter paany Henvendelse til Benzinnævnet til Motorbaadsejere, som benytter deres Far
(Fra Motorbaaden) tøj i erhvervsmæssigt Øjemed. For sit Ved
kommende er Unionen villig til at medvirke
Den 18. August indsendte D.M.U. følgende til at fremskaffe Attester paa Tro og Love
Skrivelse til Benzinnævnet:
fra de enkelte Klubbers Side til Bekræftelse
Siden Unionen den 18. f. M. henvendte af Rigtigheden af de paagældende Fartøjs
sig til Nævnet for at bede dette have Motor- ejeres Udsagn herom.
baadsejerne i Erindring, saa snart det viste
I denne Sammenhæng vil Unionen ogsaa
sig Mulighed for at udlevere Benzin til Per gerne henlede Nævnets Opmærksomhed paa
sonbefordring med Motorkøretøjer, har For et Forhold, som synes os at have meget
holdene glædeligvis udviklet sig saaledes, at væsentlig Betydning. Siden Lystsejladsen fri
et ret betydeligt Antal Automobiler kan sæt gaves for visse Farvandes Vedkommende, er
tes i Drift paa Grundlag af en nærmere fast det i Henhold til modtagne Indberetninger
sat Rationeringsordning.
fra de »blandede« Klubbers Side (saadanne,
Det fremgaar af det herom af Handels som omfatter baade sejldrevne og motordrev
ministeriet udsendte Cirkulære af 6. August, ne Fartøjer), ikke sjældent indtraadt, at Sejlat en Række Ejere af Motorkøretøjer, som baade, som har begivet sig ud under gunstige
benytter deres Køretøjer i erhvervsmæssigt Vejrforhold, er kommet i Fare paa Grund
Øjemed, kan komme i Betragtning. Der er af en pludselig indtraadt Forandring i Vejr
imidlertid i denne Sammenhæng intet nævnt forholdene. Hvor det er sket i Nærheden af
om Motorbaadsejere, af hvilke dog ogsaa et 1 Klubbernes Liggepladser, har det da ofte vist
ikke ringe Antal paa tilsvarende Maade be
nytter deres Fartøj i erhvervsmæssigt Øjemed.
Alle Arter af
Dette Forhold har vakt stor Beklagelse in
W
\
A
G
denfor de Unionen tilsluttede Klubber, og
Tcstu
det forekommer os ogsaa, at det havde været
— saavel ForeningSs
det naturligste at stille Motorbaadsejerne
som Private. — —
paa lige Fod med Ejere af Motorkøretøjer i
•
den omhandlede Henseende. Fra Klubberne
Forlang Tilbud.
gøres det gældende, at deres Fartøjer i ikke
ubetydeligt Omfang anvendes til Færgefart
MARKMANDSGADE 9-11
Telf. Sundby 1940
og Varetransport (om det sidste foreligger der

Dansk Motorbaads Union
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sig i højeste Grad ønskeligt at kunne med
kort Varsel udsende Motorbaade til Undsæt
ning for de nødstedte Baades Besætning. I
ganske enkelte Tilfælde har det ogsaa været
muligt at gøre det, fordi der henlaa Motor
baade i sejlklar Stand og med en lille Rest
beholdning af Benzin. Som Regel vil denne
Udvej imidlertid ikke kunne benyttes, og det
forekommer os derfor at være paakrævet af
Sikkerhedshensyn, at der snarest stilles til
Raadighed for hver enkelt Klub et passende
Kvantum Benzin for Resten af indeværende
Sejladssæson (bestemt efter Klubbens Stør
relse, men dog ikke under 100 a 150 Liter).
Dette skal saa administreres af Klubbens
Bestyrelse for under Klubbens Ansvar ude
lukkende at anvendes til enkelte dertil ud
sete Baade, som kan benyttes til Patruljetje
neste og Redningstjeneste paa Kapsejladsdage
og iøvrigt i det daglige, naar der efter Ledel
sens Skøn maatte være Grund dertil.
Unionen haaber, at disse Henstillinger,
som fremsættes i samtlige danske Motorbaadsejeres Navn, maa blive mødt med Velvilje.
Skulde Nævnet ønske en Forhandling med
os om, hvilken Fremgangsmaade der i Enkelt
heder skal følges, skal det være os en Glæde
at give Møde, og Underretning derom bedes
da i givet Fald sendt til Unionens ovenstaaende Adresse.
Paa dette Andragende er der fra Benzin
nævnets Side ikke svaret, udover en trykt
Meddelelse den 25. August om, at Nævnet
har taget Sagen op til Behandling. Nævnet
havde tidligere meddelt, at det vilde even
tuelt optage Sagen til fornyet Overvejelse,
naar Forsyningssituationen maatte tillade en
Udvidelse af Benzinfororuget.
Iøvrigt har D.M.U .S Andragende til Næv
net faaet Støtte fra »Dansk Havjagtforening«,
hvis Formand er Fabrikejer Dr. Bøje Benzon
(Medlem af »Motorbaadsforeningens Besty-

relse). »Dansk Havjagtforening« skriver saaledes til Nævnet:
I Anledning af, at Dansk Motorbaadsunion har henvendt sig til Benzinnævnet om
Tildeling af Brændsel til Motorbaade, skal
Dansk Havjagtforening tillade sig at støtte
denne Anmodning efter bedste Evne, idet
Foreningen lægger følgende Synspunkt til
Grund for sin Støtte.
Som det maaske ikke er Benzinnævnet
ubekendt, foregaar praktisk talt al Jagt paa
Havet nu om Stunder fra maskindrevne Far
tøjer, d.v.s. Motorbaade.
I de sidste 5 Aar har Motorbaadsejerne
grundet paa Benzinmangel og andre Restrik
tioner været afskaaret fra at drive denne Jagt
paa Havet, som ikke aleene kan ses ud fra
et sportsmæssigt, men ogsaa fra et ernærings
mæssigt Synspunkt.
Havets Fuglevildt, de ret store, kødfulde
Fugle, saasom Ederfugle, Fløjelsænder osv.,
spillede under normale Forhold en ikke ringe
Rolle som et billigt Ernæringsmiddel, idet
Motorbaadsejerne, selv om de naturligvis selv
spiste det meste af, hvad de skød, forærede
meget Vildt bort eller solgte det til Vildt
handlerne.
Havets Fugle har saaledes en ikke ringe
Betydning for den danske Folkeernæring, og
paa et Tidspunkt, hvor enhver Ernæringskilde skal udnyttes mest muligt, ikke blot til
Gavn for den danske Befolkning, men ogsaa
for at kunne frigøre Landbrugsprodukter til
Eksport til det sultende Europa, skal Dansk
Havjagtforening indtrængende anmode Ben
zinnævnet om at tildele Motorbaadsejerne en
vis Mængde Benzin, saaledes at de endnu i
dette Efteraar kan faa Lejlighed til at drive
Jagt paa Havet (tilladt fra 1. Oktober efter
Jagtloven) og derigennem bidrage til Befolk
ningens Forsyning med billigt og nærende
Fuglevildt.
En eventuel Benzintildeling til de Motorbaadsejere, der driver Havjagt, vil mest
praktisk kunne foregaa med Dansk Motorbaadsunion som Mellemled og Kontrollant,
men forøvrigt skal det være Dansk Havjagt
forening en Fornøjelse at stille sig til Benzin
nævnets Disposition med Raad og Daad,
ligesom den er villig til at give yderligere
Oplysninger og besvare eventuelle Spørgsmaal.
Det meddeles ved Redaktionens Slutning,
at denne Henvendelse har positivt Resultat
til Følge.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\T~T c
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
" " '
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

FRA BESTYRELSEN
De fra Masteskuret fjernede Master og
Bomme opbevares nu hos Pladsmanden. Saafremt der ikke fra rette Ejermand rejses Krav
paa dette Gods vil de senere blive bortsolgt
ved Auktion.
Salget af Bygefondsmærker er nærmest
gaaet i Staa. Der er solgt omkring 7—800
Mærker, og da det er almindelig kendt, at det
er Køb paa 10—15 Mærker paa Enkelperso
ner som hidtil er foretaget, maa der altsaa
være en Del som ikke har ofret een Krone
til denne gode Sag.
Bemærk Lovenes § 7 (Havnen) ifølge hvil
ken intet Fartøj maa henligge i Havnen efter
15. December. Endvidere Ballastjern og Sten
maa ikke anbringes paa Broerne, men hen
vises til Pladsen.
Øvelsesfonden har haft den Glæde at mod
tage Kr. 25,00 fra en anonym Giver. — Tak!

•

d . Z 1 -10-.48o

Støt Byggesagen! — Køb et Mærke.

»KloUUemageren«
URE OG OPTIK
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Fortsættelsen af

0R0II1FER HflLUflflRLIG GEnERflLFORSflfTILinG
finder Sted

mflRDflG DEO 26. DOUEmBER 1945 HL 18.30 PRfECIS I flfllAGER SELSMfiBSLOMfiLER
Fortsat Dagsorden:
Punkt 4. Lovændringsforslag.
Punkt 5. Andre Forslag.
Punkt 6. Valg.
Punkt 7. Eventuelt.
Følgende Poster er paa Valg:
Formand A. Jensen.
Repræsentant S. A. Rasmussen.
Repræsentant J. C. Pedersen.
Repræsentant H. Madsen.

Efter at man paa de to foregaaende Møder har brugt det meste af Tiden
til at behandle Ting, der kun rent periferisk staar i Forbindelse med Klub
bens Affærer, er man nu naaet saa langt i Dagsordenen, at man skal til at
behandle Ting, der har den allerstørste Betydning for Klubbens fremtidige
Trivsel. — Vi skal derfor henstille til Medlemmerne, at de møder mindst lige
saa talrigt op paa dette forhaabentlig sidste Møde i dette Efteraar, som de
gjorde ved det foregaaende, og helst i endnu større Tal, saaledes at man kan
faa et fuldgyldigt Udtryk for Medlemmernes Stilling til de foreliggende
Spørgsmaal for hermed at faa Anvisning paa de Retningslinier, der skal
følges i Fremtiden. — Selv om det er forstaaeligt, hvis Medlemmerne er
mødetrætte, skal vi dog endnu engang opfordre:

Agitér for Tilslutning og mød talrigt op!

SIDE 2
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STIFTELSESFESTEN!
Husk! det er Søndag den 25. November 1945 Kl. 16,45 præcis
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

P R O G R A M :

Brandmændenes Schrammelorkester
(kendt fra Radioen)
samt KABARETTEN

S k i b e t e r l a d e t m e d - 09Afdelinger)
Medvirkende: GRETHE FRISCHE — INGE AASTED - OLE MONTY — BJARNE HØYER

Derefter Bal
— moderne og gammelt — til stort Danseorkester.

y"

—

B i l l e t p r i s K v . 1 , 50

—

y

Medlemmerne anmodes om at købe Billetter i god Tid.
NB. Der bliver absolut intet Billetsalg ved Indgangen — det er forbudt
— og Kontrollen er særlig streng p. t.

Billetter kan købes hos: Henry i Klubhuset — Pladsmanden — Kassereren,
Th. Sparre, Højdevej 39 — Hans Sørensen, Højdevej 39 — Erik Nilsson,
Siciliensgade 7 — P. Munch Jørgensen, Gejslersgade 4 — Sv. Aa. Rasmus
sen, Lybækgade 31 — J. C. Petersen, Østrigsgade 31 — Sv. Aa. Larsen,
Gullfossg. 5 — A. Jensen, Isafjordsg. 8 — Henri Madsen, Rumæniensg. 6.
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SUNDBY SEJL-FORENINQ
sportslig at føre vor Stander højt. — Vort

OPNAAR

Øvelsesmateriale maa vi se ved første Lejlig
hed at faa forøget vor Agitation for Delta

OFFENTLIQ

gelse i Navigationsundervisningen bør vi

ANERKENDELSE

vi have nogle Navigationssejladser, hvor alle

ogsaa fremme. Allerede fra næste Sæson maa
Skolens Kystskippere kan komme ud og vise
hvad de har lært o. s. v. o. s. v.
Med megen Spænding afventede Bestyrel

Resultatet foreligger trods alle Anslag nu,

Kort sagt, vi skal gøre noget for Interessen

sen Resultatet af det Arbejde, den i sin Tid og vi iler med at bringe det videre til Klub for den rigtige Sejlsport saavel fra Motorstartede for at opnaa Foreningens Anerken bens Medlemmer. S.S.F. er nu mellem de 4—5 som Sejlbaade.
delse som »rigtig« Sejlforening med autorise Klubber i Landet, der har det blaa Stempel.
ret Ret til at undervise i Sejlsport.

I det følgende er aftrykt vor Anerkendelse

Adelskab forpligter, og nu gælder det rent fra Handelsministeriet.

MINISTERIET FOR
HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
(Handelsministeriet)
København, den 31. Oktober 1945.
Slotsholmsgade 10

Journal Nr. 2202/35
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Tlf. 1197

I et hertil gennem Navigationsdirektøren indkommet Andragende af 17. f. M. har Foreningen anholdt
om Anerkendelse i Henhold til § 20, Litra b, i Lov om Sønæring af 28. Februar 1916 med senere Ændrin
ger og §6, Stk. 2, i Lov om Navigationsundervisning af 28. Februar 1916 med senere Ændringer, jfr. Be
kendtgørelse Nr. 176 af 30. Marts 1917.
I denne Anledning skal man, da man gennem Navigationsdirektøren har modtaget tilfredsstillende Op
lysninger om Foreningens Formaal og Virksomhed, og da Foreningen har afgivet en Erklæring, hvorved den
forpligter sig til at overholde de i § 2 Litra a—o i fornævnte Bekendtgørelse af 30. Marts 1917 fastsatte
Betingelser, meddele, at Handelsministeriet herved meddeler Sundby Sejlforening offentlig Anerkendelse
som Sejlklub, jfr. herved § 4 A i Regulativ af 11. September 1942 for de af Handelsministeriet anerkendte
Sejlklubber og Motorbaadsklubber, hvoraf et Eksemplar følger vedlagt.
Nærværende Anerkendelse, der har Gyldighed indtil videre, vil kunne tilbagetages, saafremt de for Klub
bens Medlemmer foranstaltede praktiske og teoretiske Øvelser og Prøver maatte findes ikke at blive drevet
i væsentlig samme Omfang som hidtil, eller saafremt Forholdene maatte skønnes at give Anledning dertil.
P. M. V.
A. JESPERSEN
1). CHRISTIANSEN
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Benzinpriser

*

urimelige Afgifter

Juvux^ciuade

Tildeling
Som det vil være Deltagere i Generalforsamlingerne
bekendt, vedtog man at bygge 2 KDY Juniorbaade.
. Det er en virkelig god Idé vor initiativrige Sejlads
chef Svend Aage Larsen her har faaet indført i S.S.F.
Nu maa vi ha' Sagen gjort helt færdig, for det er
vel Meningen at starte en rigtig Junior-Afdeling —
sideløbende med Sejlerskolen, — — du faar travlt,
Svend Aage — —
Men hæng i, Medlemsbladet melder sig som første ivrige Deltager i
denne nye Afdeling, og skal gøre al den Reklame for Sagen, du vil ha'!
Mon det overhovedet er nødvendig, — vi tror alle vore rigtige Sejl
sportsfolk og gamle Medlemmer glæder sig over
Udviklingen, rart at vi nu er kommet saa vidt,
at vi kan tænke paa næste Generation.
Det vil blive morsomt efterhaanden at faa
indført den raske og muntre Juniorbevægelse,
man kender andre Steder fra. Selvfølgelig skal
vi, der altid har hævdet det Standpunkt, at vi
var en demokratisk Forening, have et Sted hvor
vore helt unge kan faa deres Uddannelse i den
_
ædle Sejlsport.
LI
*
Nu gælder det om at finde en Lærer specielt
i
for disse Unge, thi deri ligger et stort og kræven4
de Arbejde, naar der skal blive noget ordentlig
rW

MWf

V MV»
w

U< ^

^et'

Junior Bevægelsen er jo nær beslægtet med
Søspejderbevægelsen, ensartet Paaklædning, faste
Reglementer, rask, men respektabel Opførsel
j. s. v. o. s. v., det gælder derfor om at finde den helt rigtige Leder, med
den rette Aand, straks fra Begyndelsen.
Vi spaar den nye Afdeling en rivende Udvikling, til Glæde og Ære for
Sundby Sejl-Forening.
Red.

I

i

Benzin! Benzin! Benzin! Alle vore Klub
kammerater med Motorbaad, tænker — taler
— regner og drømmer forstaaeligt om dette
Problem. Forstaaeligt, naar man som Motorbaadsmand staar for den, er det ikke sjette
eller syvende Sæson med?
Vi kan trøste dem med, at der arbejdes
indgaaende med Sagen, og at blandt andet
vor udmærkede Formand er med i dette Ar
bejde. I dette Spørgsmaal som i saa mange
andre har der været Bud efter hans aldrig
svigtende Energi og Indsats. Vi er derfor i
Stand til at bringe vore Medlemmer et første
Haands Kendskab til Sagernes Gang, sam
tidig med at vi kan referere de sidste Indlæg
fra »Motorbaaden«:
Henvendelser til Dagspressen og
Finansministeriet.
Som et Led i Agitationen mod den uret
færdige Afgift, har D.M.U. sendt Dagspres
sen, saavel i København som Provinsen, Op
lysninger og opfordret til at henlede Offent
lighedens Opmærksomhed paa denne i Sand
hed besynderlige Afgift, hvorefter Motorbaadsejere skal betale til Vejenes Vedlige
holdelse ved Afgift paa Benzin, der benyttes
i deres Baadmotorer.
Adskillige Blade, uanset Partifarve, har da
ogsaa allerede omtalt Spørgsmaalet og frem
hævet det urimelige i denne Afgift.
Men alle Klubbers Bestyrelser — ja, hver
Motorbaadsejer — maa agitere for Sagen og,
som der er blevet opfordret til mange Gange,
at paavirke deres Partis Rigsdagsmænd.
D.M.U. har ogsaa foretaget en Henvendel
se til Finansministeriet, hvori det særlig frem
hæves, at et overvejende Antal af Motorbaadsejere tilhører Arbejder- og Funktionær
kredse, og at den finansielle Betydning for
Staten (Indtægtstabet) vil være saa ringe, at
dette absolut ikke kan være afgørende.
I et Svar fra Finansministerens Sekretær
meddeles kun, at Spørgsmaalet vil blive be
handlet i Departementet for Told- og For
brugsafgifter samt at Valgkampen maa overstaas først.
Med Hensyn til Benzinprisen (det er Staten
som for Tiden indkøber Benzinen) er denne
fastsat af Staten til 1 Kr. pr. Liter.
Efter Dagspressen sælges Benzinen i Norge
for ca. 50 Øre pr. Liter, incl. Afgift.
Benzinen kan her i Danmark sælges for
ca. 57 Øre pr. Liter, heri medregnet Afgiften
paa 24 Øre pr. Liter. Benzin til Motorbaade

SSF
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kunde — og burde — altsaa sælges for højst
33 Øre pr. Liter.
Prisen er uhyrlig opskruet, og det siges i
Dagspressen, at denne Forhøjelse skal blive
permanent i Danmark.
Da Motorbaade bruger mere Benzin paa
samme Distance end en Automobil, siger det
sig selv, at det for mindre bemidlede Folk
bliver for dyrt at sejle med Motorbaad.
Mod den opskruede Pris kæmper de store
Automobil-Organisationer. Men mod det
abnorme Forhold, at Motorbaadssejlads skal
beskattes for at Landevejene kan vedligehol
des, kæmper vi nok alene. Til Gengæld er
Forholdet saa urimeligt, at D.M.U. er sikker
paa at vinde Ørelyd for vort Krav: Bort med
den urimelige Benzinafgift.
I en senere Artikel skal vi nærmere rede
gøre for, hvorledes Afgiften er opstaaet og
— i Tidens Løb — stadig forhøjet.
Red.

Debatten efter Beretning og Protokol kun
de jo ellers nok give et Bestyrelsesmedlem £t
og andet at tænke over. Igennem en lang og
sur Krigstid, med alt muligt Besvær for Sejl
sport og som Følge heraf meget vanskelige
Foreningsforhold, har Foreningens Bestyrelse
taget mod alle de Uhyrligheder, som saadan
en Tid nu engang giver. Der er holdt sam
men paa alt, og en støt Fremgang overalt paa
Foreningens Omraade kan opvises. Nu kom
mer saa Afslutningen paa disse vanskelige
Aar, og man ventede Foreningens Tak for
udført Arbejde. I Stedet sker det, at man
lader Formand og Bestyrelse være Skydeskive
for nogle voldsomme og uretfærdige Angreb, Pladsmand Madsen udtalte, at han skulde
hvorefter man genvælger hele Holdet; vær være en POUSEIDON for at tilfredstille alle
Medlemmer.
forsamlingen, blev nedstemt, det var vel For
mandens Standpunkt, at man bør have Lej
lighed til at faa noget at vide om en Kandi
dat før Valget, som vandt Tilslutning. Besty
relsens Forslag om Ændringer i Medlemsfor
hold angaaende Passive og Juniormedlemmer
blev ogsaa forkastet, der burde vel have
været opstillet et Ændringsforslag her, bag
efter vedtoges det nemlig af Forsamlingen at
bygge Juniorbaade — ? Vi venter noget om
dette til Foraaret.

Generalforsamlinger...
siden sidst
I Medlemsbladets sidste Nr. naaede vi
netop at orientere Medlemmerne om Forenin
gens Generalforsamling. Forhandlingerne ud
viklede sig som bekendt saaledes, at der
maatte ialt 3 Møder til for at afvikle Gene
ralforsamlingen. Paa Forhaand var Bestyrel
sen og opmærksomme Medlemmer klar over,
at den endelige Afvikling af Fiskerispørgsmaalet vilde blive stormende, og dette slog
jo ogsaa til. Forhaabentlig faar vi nu Ro og
Fred, saa vi kan hellige os det egentlige —
Sejlsporten. Ganske vist kunde det se ud som
om vi endnu en Tid kan vente nogle Efter
dønninger fra Stormen paa Generalforsamlin
gen. Oppositionen har jo bebudet Politi
undersøgelse mod vor Bestyrelse, det maa
dog haabes, at Parterne kommer til Forstaaelse med hinanden til Gavn for vor kære
Forening. Maaske har vor Formands Rede
gørelse for Forholdene i S.S.F. under Besæt
telsen hjulpet her til.Ved den endelige Af
stemning til Valg af Bestyrelse ønskede Med
lemmerne Genvalg, med Undtagelse af 9
Medlemmer, som stemte imod.

SIDE 3

Fra Bestyrelsen forelaa et gennemarbejdet
Forslag til Indførelse af en Standerprøve, —
denne kunde Forsamlingen ikke godkende,
Ernst Lund mente vor Klubhusprojekt var hvorimod et lignende Forslag fra C. Olsen,
forældet, og fremkom med et helt nyt Projekt. efter at være ændret til omtrent samme Ord
lyd som førstnævnte, blev vedtaget — —.
saa god at fortsætte med det »Slæv«, det er
I gode nok til. Det er vist nok paa sin Plads
een Gang at oplyse Medlemmer om, at dette
Bestyrelsesarbejde ikke er og har med Politik
at gøre. Det er et stort og krævende Arbejde,
som der ikke ydes 5 Øre for, og som det
er svært at faa de rigtige Folk til.
Derfor skal man heller ikke behandle saadanne Folk direkte utaknemligt. Mon nogen
egentlig rigtig gør sig klart, hvor mange Ti
mer f. Eks. vor Formand, Havneudvalg og
de øvrige »hugger« fra deres Familie til For
del for Foreningsarbejdet. Husker man paa,
at i S.S.F. skal der aarlig administreres mel
lem 75,000 til 100,000 Kr. uden nogen Beta
ling for dette. Mine Grunde til at omtale
disse Ting er, at der indenfor Bestyrelsen er
en Tendens til at melde fra, naar der næste
Gang skal vælges Bestyrelse, jeg tror, at
mange med mig vil beklage, om den gode og
sunde Udvikling, som vi nu er inde i, skulde
lide noget Afbræk.

Et enkelt af Bestyrelsens Forslag blev dog
vedtaget, nemlig Indførelsen af et EkstraKontingent paa 5 Kr. hvert Halvaar, 1. April
og 1. Oktober, dette Kontingent skal indgaa
helt og ubeskaaret til Bygning af vort nye
Klubhus. Som sidste og glædeligste Punkt
blev vedtaget Bygning af 2 Junior-Baade til
Foreningen. Forslaget fik den fordelagtige
Behandling, at et Medlem lovede 50 Kr. saafremt det blev vedtaget, han maatte af med
Pengene.
Red.

Tilbage til Generalforsamlingen, som iøvrigt fik et roligt og værdigt Forløb, da man
begy::dte paa de egentlige Foreningssager.
Et Lovændringsforslag af Ernst Lund, gaaen- De to Havneudvalgsmedlemmer har afholdt
En lille Kreds af Medlemmer havde særlige de ud paa, at man til Bestyrelsesmedlemmer Standerprøve, og drager hjem med Dagens
Ønsker om Bestyrelsens Fremtid.
ikke skulde foreslaa disse forud for GeneralHøst.
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1945
Sejlerdagen 1945 blev som forventet en
lang og begivenhedsrig Dag. Ved Sejler
dagen i Aar deltog ca. 125 Deltagere, repræ
senterende omkring 15,000 Sejlere i Danmark.
— Mødet , der tog sin Begyndelse Kl. 10
Form., kunne først afsluttes Kl. 19 Aften,
kun afbrudt af en kort Frokostpause. Mange
nye Sejlklubber var i Aar mødt op, næsten
alle havde noget at bemærke til de forskellige
Forslag, der behandledes, og saaledes blev
det da ogsaa det længste Møde i Sejlerdagens
Historie.
1. Punkt paa Dagsordenen, efter at Beret
ningen var godkendt, var Kapsejladsdage i
1946. Under dette Punkt skal over 100 Re
præsentanter fra hele Landet blive enige om
at dele Søndagene imellem sig, til alt Held
afholder de københavnske Klubber nogle
Dage før Sejlerdagen et Møde, hvor Kapsej
ladsprogrammet for Københavns Vedkom
mende tilrettelægges, derfor gaar det for
holdsvis let, selv om Provinsen kæmper tap
pert om at placere sig paa gode Dage, i Haab
om Københavnernes Deltagelse.

spiller er ikke særlig stor. Et Tillæg i Maal
paa 0,1 vil for Fartøjer fra 4,5 til 6,5 NL.
betyde, at Fartøjet med Straftillæget skal give
Konkurrenten en Respit, der paa en 10 Sø
mils Trekantbane andrager ca. 1 Min. ved
Vindstyrker under 8 Meter. Mener man, at
det høje Sejlplan giver en saadan Forøgelse
af Sejlevnen, at det svarer til det ene Minuts
Respittillæg, bør det vel bevares. Finder man
derimod, at den moderne Rig ikke betyder
nogen synderlig Fordel, er der ingen Grund
til at beholde Straftillæget.

Entypejolle, 5 m lang, 1,61 m bred og med
10 Kvadratmeter Sejl, man havde ingen Sik
kerhed for om man uden videre var beretti
get til at bygge løs efter Konstruktørens Teg
ninger. Sejlerdagen har ikke tidligere god
kendt nogen Jolletype. Man skulde i saa
Tilfælde godkende f. Eks. Juniorbaade, Tum
lere, Oslojoller, Dinghies, Minarkjollen osv.
Dansk Sejlerdag har betragtet disse Smaajoller som lokale Forekomster og skulde ikke
beskæftige sig med Baadtyper, der ikke kun
de betragtes som sødygtige nok til Anven
Efter Forretningsudvalgets lange Redegø delse under almindelige Forhold.
relse var oplæst for Forsamlingen, bad vor
For Sejlklubben Snekken, Vordingborg,
Formand, A. Jensen, om Ordet, og gjorde var det ganske tydeligt et vigtigt Spørgsmaal
paa sin kendte og klare Maade rede for vort at faa godkendt den Jolle, men selv om deres
Syn paa Sagen, idet han beviste, at Straftil sympatiske Repræsentant Dir. Brorsen flere
læget var en unødvendig Hindring for alle de Gange tog Ordet og talte varmt for Sagen,
mange Fartøjsejere, som nu efter Krigen, naar stemte kun 10 Klubber for, medens 25 var
Sejldugen atter kommer frem, ønsker at mo imod.
dernisere Rig og Sejl.
Næste Punkt. Odense Sejlklub ønsker ud
skrevet en Tegnekonkurrence til Hækbaade,
egnet til saavel Kapsejlads som Tursejlads i
Størrelserne 25, 35, 45 og 55 Kv.-Meter, med
Restriktioner til Undgaaelse af Fordyring af
Klasserne.
Forretningsudvalget havde hertil udarbej
det en Redegørelse for de bestaaende Klas
ser ifølge hvilken der skulde være Bygge
muligheder inden for Klassen i Størrelser
indtil 45 og 55 Kv.-Meter, en evt. Tegnekon
kurrence burde først gælde disse Klasser.

1946 byder paa megen Kapsejlads og Byer
ne Holbæk og Nykøbing F. byder paa store
festlige Arrangementer i Forbindelse med
Jubilæumssejladser. Vi skal senere, naar Tin
gene bliver aktuelle, komme tilbage til dette.
Næste Punkt der skulde behandles var det
af Sundby Sejl-Forening indsendte Forslag
til Ændring af Bestemmelserne for for højt
Sejlplan. (Se Medlemsbladet, Marts 1945).
Sejlerdagens Forretningsudvalg gav følgende
Redegørelse til Belysning af Spørgsmaalet:
Da et Fartøjs Sejlevne paa Kryds oftest er
afgørende for hele Kapsejladsen, og da det
høje, smalle Bermudasejl er mere effektivt
under Bidevindssejlads end Gaffelsejlet og
det lave Trekantsejl, er det naturligt, at NLReglen har søgt at stille Fartøjet med den
moderne og Fartøjet med den gamle Rig lige,
ved at beskatte de højere Sejlplan. — Det
nu gældende Straftillæg (en Halvering af det
tidligeere) blev fastsat i 1933. Den Forøgelse
af NL-Maalet, som dette Straftillæg giver, har
næppe i noget Tilfælde oversteget 0,1. En
yderligere Nedsættelse af Straftillæget vil
nemt føre til, at det ganske mister Betydnin
gen. — Den af S.S.F. foreslaaede Ændring,
hvorefter tilladt Højde af Sejlplanet forøges
fra 1,50 til 1,70 X Basis, vil i Praksis betyde,
at Tillæget i NL-Maalet vil bortfalde for alle
Baade.
Det Spørgsmaal, der skal tages Stilling til,
er i Virkeligheden, om Straffetillæget skal be
vares eller bortfalde. Den Rolle Straftillæget
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Imidlertid kræver en Tegnekonkurrence
Tid og Arbejde, der kan kun ventes Delta
gelse af fagligt uddannede Konstruktører,
naar Præmien har en rimelig Størrelse i For
hold til Arbejdet. Spørgsmaalet bliver, om
Sejlerdagens Klubber vil paatage sig denne
Udgift, ca. 4—5000 Kr.
Fra mange Sider vandt Forslaget Tilslut
ning, vi har ingen egnet kombineret Baad,
NK Baadene var jo blevet saa populære,
Georg Jørgensen, Frem, advarede mod fordi her var et Fartøj i den rigtige Retning,
Bortfald, det vilde betyde, at Dragerne gik men alt for dyrt, 10,000 Kr. pr. Køje blev der
2/10 ned i NL-Maal. —Wolhart, Sejlsportens nævnt.
Venner, fandt det underordnet hvad en
Forretningsudvalget maatte love at arbejde
Klassebaad kom til at maale, det var Princip videre med Forslaget.
pet man skulde diskutere, foreslog iøvrigt, at
Næste Punkt. Godtgørelse for manglende
Straftillæget bortfaldt. — Hamre, Aalborg,
Genuafok. Paa Sejlerdagen 1944 blev jo be
støttede dette Forslag. Efter at flere Talere
stemt, at Fartøjer, hvis største Forsejl ikke
havde haft Ordet gik Forslaget til Afstem
maaler over 1,2 XJ i Underliget, skulde have
ning, og vedtoges med stor Majoritet, idet
en Godtgørelse paa 0,1 NL. Der førtes om
det dog skal bemærkes, at de fleste Køben
dette Spørgsmaal en noget vidtgaaende Dis
havnerklubber stemte imod.
kussion noget uden for Emnet. S.S.F.s For
Næste Punkt. Sejlklubben Snekken, Vor
mand anmodede derfor Dirigenten om at
dingborg, har efterhaanden faaet en hel lille
være mere Dirigent og bruge Klokken, naar
Flaade af de smaa Priatjoller, og flere af
Talerne gik for langt ved Siden af Emnet.
Sydhavsklubberne bygger eller tænker paa at
Dirigenten, K.D.Y.s Formand, takkede Jen
bygge disse Fartøjer, derfor ønsker Vording
sen for Støtte, men syntes at Sejlerdagens
borg, at Sejlerdagen godkender Jollen og
Repræsentanter skulde have Lov til at frem
udsteder faste Regler for Jollen.
komme med det, de havde paa Hjerte, selv
Forretningsudvalgets Betænkning i denne om de kom lidt uden for Emnet. Efter nogle
Sag var afgjort imod.
Udtalelser for og imod, vi kunde blandet
»Pirat-Jollen« var en tysk Sænkekøls- andet oplyse, at hos os var der ingen som
»Søens frie Liv« Anno 1944.
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benyttede Godtgørelsen, vedtoges denne at
gælde endnu eet Aar.
Næste Punkt, (var det indsendt af Munch
Jørgensen?) Bestemmelsen om, at Yawler og
Ketcher, om Godtgørelse paa 8 og 12 pCt.,
naar de sejler imod Kuttere. Spørgsmaalet
henvistes omgaaende til Udvalget.
Næste Punkt. Mesterskabssejladserne. Der
forelaa en Redegørelse fra det nedsatte Ud
valg, som havde arbejdet med en bagt Jolle,
nu vilde man se den paa Vandet før videre
kunde foretages. — Der forevistes en Prøve
af Materialet i den paatænkte Jolle. Udtryk
som Bagværk. Overskaaret, Wienerbrød,
Krydsfiner var Repræsentanternes Mening og
man syntes iøvrigt, at selve Spørgsmaalet
endnu var langt fra sin Løsning.
Næste Punkt, Forretningsudvalget. Ifølge
Lovenes § 3 skal Dansk Sejlerdag ledes af et
Forretningsudvalg paa 5 Medlemmer, bestaaende af Kongelig Dansk Yachtklubs Formand
og et Medlem af K.D.Y.s Bestyrelse samt 3
Medlemmer, valgt af de Delegerede, deraf
mindst to Medlemmer fra Provinsen.
K.D.Y.s Formand fremhævede, at Spørgs
maalet ikke er løst med at udvide Forret
ningsudvalget, som Ønsket jo har været
blandt Landets Sejlklubber, der er ogsaa den
økonomiske Side af Sagen.
I Øjeblikket betaler alle Klubber samme
Kontingent — 45 Kr. aarligt — men Sejlerdagens Administration bliver sikkert dyrere,
naar Udvalget udvides, derefter foreslog For
manden, at man nedsatte et Udvalg for hele
Landet til at løse Spørgsmaalene og udbad
sig Forslag til disse.
Fra forskellig fik K.S.U.s Forslag Tilslut
ning, man skulde væge et Udvalg paa 9
Medlemmer, nemlig 3 fra Jylland (34 pCt.),
1 fra Fyen (13 pCt.), 1 fra Sjælland (22 pCt.),
2 fra København (30 pCt.) og 2 fra K.D.Y.
Georg Jørgensen motiverede dette Forslag,
Sejlerdagen var vokset fra Tiden, i 35 Aar
havde der ikke været ændret ved Lovene,
han henstillede, at man valgte det gamle Ud
valg, som kunde være til megen Gavn, side
løbende med det nye.
Næste Punkt. Eventuelt. Sejlsportens Ven
ner fik en varm Tak af »Sundet« for deres
Initiativ, (Sundet har lige vundet en Juniorbaad). Et Finansierings-Forslag blev meget
ilde modtaget. Man tilbød fra et Finansie
rings-Firma 75 pCt. Laan ved Nybygning,
men dette Laan skulde afdrages paa 2—2 Aar
Forslaget blev betegnet som Hjælp til Selv
mord. Forsvaret for Forslaget betegnede Sej
lernes Synspunkt som »skrupreaktionært«.
Diskussionen sluttede med, at Klubberne ikke
vilde gaa ind paa de Forpligtelser, Forslaget
paalagde dem. Det fra Statistisk Departement
fremsendte Spørgeskema fik nøjagtig samme
ublide Behandling, som vi kender fra vor
Generalforsamling. Man vilde af Hensyn til
Skattevæsenet ikke frivillig hjælpe Myndig
hederne med nogen Oplysning.

SSF
Klokken var nu blevet 19 og almindelig
Uro bredte sig i Salen, nogle skulde hjem til
Provinsen, andre vilde ud og se Byen, mange
var trætte, alt medvirkede til, at man efter at
S.S.F.s Formand havde benyttet Lejligheden
til ogsaa her at propagandere for Benzin
sagen, kunde afslutte Mødet.
Red.
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faar deres eget Fartøj, kan vise Standeren i
Top i Bevidstheden om, at de har lært at
sejle et Fartøj. Og lige et lille Ord til, det er
jo ikke alene ud og ind af Havn, man skal
kunne sejle sit Fartøj, det er ogsaa ude til
Søs, at det skal sejles forsvarligt overfor Far
tøjer og dets Ejere. Det kan være, at det var
Chancesejlads Svend Aage lavede, men det
skal han efter min Formening lade være med,
saalænge han har Elever ombord, der skal
lære at sejle en Baad rigtigt. For det finder
de nok selv ud af, naar de selv faar et Skib
at føre.
Tak!

Valdemar Hansen.

Sejladschefen fortæller
lidt om Juniorbaadene
Det er maaske ikke alle Medlemmerne be
kendt, at der paa Generalforsamlingen blev
vedtaget et Forslag angaaende Bygning af to
Lorentzen kunde ønske, at. det fremgik af vore Juniorbaade til Sejlerskolen. Vi maa jo gøre
noget for de ganske unge Mennesker nede
Love, hvem der var Skipper om Bord.
hos os. Vi har jo ogsaa Pligt til det.

vSafety first 1
Det er med lidt blandede Følelser, naar jeg
Undertegnede læser om den af C. Olsen i
vort Blad omtalte Standerprøve, som maaske
nok kan være paa sin Plads, — men saa gaar
vi lidt bort fra Standerprøven. Jeg overvære
de her i Sommer en Onsdag Aften efter endt
Kapsejlads, hvori blandt andet Øvelsesfartøjet deltog med selve Svend Aage Larsen
ved Pinden, altsaa vor ærede Sejladschef, og
med de til Onsdagsholdet hørende Elever.
Han havde en Diskussion, altsaa Sejladsche
fen, med Pladsmanden angaaende en Paasejling, som efter hvad jeg kunde forstaa paa
det hele var, at Madsen havde paasejlet
Øvelsesfartøjet paa Styrbords Laaring, og da
hørte jeg Sejladschefen sige til Madsen: Fordi
jeg ikke respekterede Rettens Bov, behøvede
du jo ikke at paasejle mig, saa Skibet lider
Havari. — Det kan jo for saa vidt have sin
Rigtighed at undgaa Kollision saa vidt muligt,
det gælder baade til Lands og til Vands. —
Men tilbage til Sagen, jeg har ikke selv over
været Sammenstødet derude, og ved ikke om
Madsen kunde have udgaaet det, men nu
kommer jeg til det, som jeg ikke synes ser
saa godt ud, og mange med mig er maaske
af samme Mening, at Svend Aage ligger og
laver de »Numre« ude til Søs og ikke respek
terer de Internationale Søfartsregler, det ser
ikke godt ud, og tilmed naar han har Elever
ombord, som han skal lære at sejle — og
sejle rigtigt, — saa de med Tiden, naar de

Det aabner samtidig Mulighed for, at vi
kan sende de unge Juniores ud og vise S.S.F.
Standeren ved Kapsejladser mellem køben
havnske og svenske Klubber i Juniorbaade.
Frem har faaet to Juniorbaade i Sommer
som tre Medlemmer havde bygget til deres
Sejlerskole, ligeledes er der en Del Medlem
mer, der vil bygge de to til S.S.F. Det er
Meningen, at vi skulde have lidt Hjælp
blandt Medlemmerne i Form af Beslag, Sejl,
Vantskruer, Ankre, Redningskranse, Tovværk
og Maling, ogsaa økonomisk Hjælp, da vi
gerne skulde spare saa meget som muligt paa
vort Øvelsesfond. Jeg ved, hvor svært det er
at faa nogle Penge deri igen.
Bygningen skulde gerne paabegyndes først
i Januar, og det er mit Haab, at de kunne gaa
i Vandet til Standerhejsningen.
Bidrag er allerede kommet til Juniorbaade
ne, som jeg takker for paa Bestyrelsens
Vegne:
Skov J
Hjalmar
227
Startkuglen
Aslaugsen
C. Østergaard
C. Ørvald Ryfeldt
Carl Petersen
Preben Jørgensen
M. Madsen

10,00
50,00
5,00
100,00
20,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00

Tegningsliste til et Bidrag vil blive fremlagt
i Klubhuset hos Henry. Og vis din Interesse
for Sejlsporten ved at give et Beløb fra en
Daler og opefter.
Sv. Aa. Larsen, Gullfossgade 5, 5.

SSF
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.fy&dz Jlaaci:
Hvis du ønsker, at din Forening skal
afgaa ved en blid og rolig Død, saa
maa du iagttage følgende Regler:
1. Deltag aldrig i Foreningens Sam
menkomster.
2. Hvis du alligevel gaar derhen, saa
søg at komme for sent.
3. Lad være at gaa derhen, hvis Vejret
er daarligt.

GRØNLAND

4. Sker Ulykken, at du alligevel kom
mer der, saa søg at finde saa mange
Fejl som mulig hos Bestyrelsen og
de øvrige tilstedeværende.

Fra Leif Olsen, »Vivi-Olsens« Søn,
der har været Medlem af S.S.F. siden
1936 og som p. Gr. af Krigen har
haft et længere Ophold paa Grøn
land, har vi modtaget en Hilsen til
Medlemsbladet.

5. Modtag aldrig Valg til nogen be
troet Post; det er lettere at kritisere
end selv at udrette noget.
6. Opfordrer Formanden dig til at
sige din Mening, saa svar, at du
intet har at bemærke.
7. Udtal dig efter Mødet vidt og
bredt om, hvordan Sagen efter din
Mening skulde have været ordnet.
8. Betal aldrig dit Kontingent, før du
bliver krævet.
9. Bliver du krævet, saa bliv fornær
met og tru med at melde dig ud.

Kassereren kan lide at se Penge —
gør Manden glad ved at indbetale,
hvad der skyldes af Kontingent og
andre Smaabeløb.

ret meget, fordi vi nu var kommet saa langt
hen paa Aaret, saa det næsten var daarligt
Vejr hver Dag. Først Aaret efter fik jeg For
nøjelse af Baaden, idet jeg saa godt som hver
Aften var ude og sejle med den, kun mang
lede jeg en at ræse med, men jeg klarede den
alligevel.

Billedet, som jeg sender, er taget ved Hol
steinsborg under et Fjæld ved Navn PræsteJeg sender hermed et Fotografi af en Oslo fjældet Aaret 1941.
jolle, som gennem længere Tid har været
Jeg blev glad dengang det første Skib kom
min Ejendom.
hertil, og at jeg hermed saa, at S.S.F. havde
Mit Navn er Leif Kunze Olsen, jeg er Ejer faaet deres eget Medlemsblad, for heri kan
af Spidsgatteren »Vivi«, som min Fader i al man jo se, hvordan den forløbne Tid er gaaet
den Tid jeg har været her, har taget sig af. — og efter hvad jeg kan se, er der sket store
Hvorfor jeg skriver til Jer, er nærmest fordi Fremskridt i Klubben, og jeg haaber den
det maaske kunde interessere mange i S.S.F. Plan med et nyt Klubhus bliver til Virkelig
at se, at der ogsaa her oppe paa Grønland hed, da det efter min Mening er haardt til
kan dyrkes Sejlsport, mange tror jo Grøn trængt.
land er en Isørken, hvad det langt fra er.
Jeg vil nu ikke trætte Jer mere, og haaber
Ivigtut, den 15.-10.-45.

Jeg købte Baaden i Holsteinsborg, hvor jeg
holdt Ferie ca. 7 Uger, og laa og sejlede
rundt der i al den Tid, derefter tog jeg saa
til Sukkertoppen, hvor jeg havde haabet at
kunne prøve den sammen med en anden
Oslojolle, idet der laa en saadan dernede,
men ham der havde den var ikke meget for
at tage med ud, hvorfor ved jeg ikke. Saa gik
Turen til Godthaab, jeg var nemlig paa Vej
hjem til Ivigtut, der blev der nu ikke sejlet

yy m

Med Hilsen

Leif Kunze Olsen.

Gunnar Jensen

cifytify fyuhhmed''

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service

CARL NIELSEN
Der var stor Ultilfredshed med Borddækning
og Servicet til vor Stiftelsesfest.
v

I nu vil tage Stilling til om Fotografiet er
værd at sætte i Bladet, er det ikke det, da
skal I ikke tænke paa at sende det tilbage
igen, det er nemlig min Agt at tage med før
ste Baad hjem til Foraaret, for at nyde Som
meren i min Baad hjemme, og saa kan det
jo nok være vi kan komme til at hilse paa
hinanden.

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Køb og Salg af alt Yachttilbehør
v

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N, Taga 8091 u.
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SVIGTENDE
TÆNDING
De allerfleste, der har med Motorer at gøre,
gør sig ikke slet ingen Begreb om, hvor store
Krav man i Virkeligheden stiller til Tænd
rørene.
Tændrør! Det er jo blot nogle Propper,
man skruer ned i de dertil bestemte Huller
i Cylinderblokken, forbinder med nogle
Ledninger, og saa kan Motoren køre.
Men Kravene er i Virkeligheden meget
store.
Ved en almindelig Automobilmotor med
Kompressionsforholdet 5:1 og med normalt
Gnistgab i Tændrørene — ca. 0,7 mm — og
Batteritænding er Overslagsspændingen, d. v.
s. den Spænding, der skal til, for at faa en
Gnist til at springe over mellem Elektroderne,
ca. 10,000 Volt. At der skal en saa stor Spæn
ding til for at opnaa Tænding, skyldes den
store Modstand, der er i den stærkt sammen
pressede Gas-Luftblanding i Forbrændingsrummet.
I fri Luft gaar det meget lettere.
En Prøve af Tændrørene, ved at stelforbin
de dem udenfor Motoren og saa dreje rundt
med Haandsvinget, er ikke meget værd. Selv
de flotteste Gnister er ikke Sikkerhed for en
tilstrækkelig kraftig Gnistdannelse, naar Rø
rene er paa Plads.
Skal man foretage en sikker Prøve i fri
Luft, maa man øge Gnistgabet til det 20-dobbelte, hvilket for ovennævnte Tilfælde vil
sige ca. 14 mm
En saadan Prøve udfører man lettest ved
at prøve, om der fra Enden af Tændkablet
kan slaa en Gnist over til Motorblokken paa
den nævnte Længde.
Svigter Tændingen paa en eller flere Cy
lindre, undersøger man, ved at kortslutte de
enkelte Tændrør til Motorblokken, f. Eks.
ved Hjælp af en Skruetrækker, hvilke Rør,
det er galt med Der findes dog til dette Brug
ogsaa særlige Tændrørsprøver.
Overslagsspændingen varierer efter de Ar
bejdsforhold, man byder sine Tændrør. Er
disse Forhold ugunstige, kan Følgen blive
daarlig Tomgang, nedsat Accelerationsevne
og større Benzinforbrug.
Af saadanne ugunstige Omstændigheder
kan nævnes:

SIDE 7
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1. For stort Gnistgab.
For Benzinmotorer er dette normalt for
Magnettænding 0,4 mm og for Batteri
tænding 0,7 mm
Er Afstanden 0,1 mm for stor, kræves
der 2000 Volt højere Overslagsspæn
ding.
Skal man ændre Gnistgabet ,gøres dette
ved at bøje Randelektroderne. Midter
elektroden skal man ikke forsøge at
bøje, thi det medfører som oftest, at
Isolatoren revner, og saa er Røret som
Regel kassabelt.
2. Ved 2 Taktsmotorer med Oversmøring
er det vigtigt, at det rette Forhold — ca.
1 Del Olie til 25 Dele Benzin — over
holdes.
Fn for stor Oliemængde medfører let,
at Overslagsspændingen forøges med
fra 3000 til 5000 Volt.
3. Tændrørene kan være for gamle.
Er Elektroderne brændte, afrundede ell.
revnede, kan der opstaa en Spændingsforøgelse paa 5000 a 8000 Volt. Det maa
derfor anbefales at udskifte Tændrørene
efter ca 300 Timers Brug, selv om de
tilsyneladende ikke fejler noget.
4. Et koldt Tændrør kræver op til 50 pCt.
højere Overslagsspænding end et varmt.
Skal man starte i koldt Vejr, kan det
derfor betale sig at dreje nogle Om
gange med Svinget, uden at Tændingen
er sat til, inden man forsøger at starte.
Ved Kompressionen stiger Temperatu
ren i Cylinderen til ca. 300 Graders C.,
hvorved ogsaa Tændrøret varmes op og
Gnistdannelsen lettes betydeligt.
5. Forholdet mellem Luft og Benzin har
ligeledes Indflydelse paa Tændingsvilligheden. Hvis Blandingen er magrere
end 17 m 3 Luft til 1 kg Benzin, eller
federe end 6 m 3 Luft til 1 kg Benzin,
kan Blandingen overhovedet ikke an
tændes.
En mager Gas-Luftblanding, som man i
Almindelighed har under Starten, kræ
ver en betydeligt højere Tændspænding
end ved normalt Blandingsforhold. Der
angives helt op til 100 pCt.
6. En utæt Pakning eller lignende kan give
Anledning til falsk Luft, hvorved der
bliver for stort Luftoverskud i Blandin
gen, hvad der igen medfører forøget
Tændspænding under Motorens Gang.
Desuden kan daarlig eller svigtende Tæn
ding skyldes, at Akkumulatoren trænger til
Opladning eller Fornyelse, eller at Akkumu
latorkablerne er løse eller af anden Aarsag
ikke giver god Kontakt.
Strømfordelerens Kontakter kan være for
brændte, hvilket tyder paa, at Kondensatoren
er itu eller kortsluttet.
Daarlig Stelforbindelse giver sig ligeledes
Udslag i svigtende Tænding, og det samme
er Tilfældet, hvis Afbryderfjederen er for
slap eller knækket.
Sindbad.

Det har i Dagspressen været omtalt, Sejladsen
Syd paa er farlig, der drives Strandhugst og
Sørøveri.

JULEGAVER
OK JA!
MASSER!
Giv Fatter noget af det nye fine Tin
geltangel jeg har faaet hjem:
»Nilsson« Patentblokke
Spilkopper
Metalklyds
dejlige Fendere
Gavekort

DET NYE MALERUDSALG

TOLDBOD
MtfLlE

VIN OG

»Vivi«-01sen var bange for det Materiale
udvalg et Medlem skulde skaffe til de nye
Juniorbaade.

Alle Arter af
A G

'* a *A8ffo** V

MARKMANDSGADE 9-11

Tettu
— saavel Forenings«
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.
Telf. Sundby 1940
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©tøkltg 3uU
£)en satnlefce ^eétpretøc eenfcer
derigennem en 3ulel)i(£en til alle
Øunfcbt) ©ejl^oreninqé StøeMemmer

Sølvbryllup.
Onsdag den 5. December fejrede vor kend
te og afholdte Navigationslærer, Styrmand
Bendtsen og Frue Sølvbryllup. Foreningen
sendte i Dagens Anledning en Blomsterhil
sen. Medlemsbladet bringer her en forsinket
Lykønskning.

(T1EDDELELSER
FRA

Fartøjerne skal paa Land

BESTVRELSEn
###############^########################

Stiftelsesfestens amrk. Lotteri

inden 15. December og vi skal i Gang med
Broarbejdet, særlig det nordre Bassin maa
ryddes omgaaende. — Vis jer nu som gode
Medlemmer og faa de Fartøjer op i en Fart.

Nr. 20 og 4 — orange — er ikke afhentet. Motorerne paa Festpladsen
Gevinsterne ligger hos Sv. Aa. Larsen, Gullbedes fjernet, de er vel taget op fordi de
fossgade 5, 5., men de skal afhentes inden 31.
skal til Reparation, derfor opfordres Ejerne
December ellers tilfalder de Øvelsesfonden.
ogsaa til at faa dem videre. Noget helt andet
er, at det er slet ikke noget sikkert Sted at
Kassereren meddeler:
have dem liggende, til Bestyrelsen er allerede
Det paa Generalforsamlingen vedtagne indgaaet Klage over manglende Dele, ja, saa
Ekstrakontingent paa 5 Kr. halvaarlig er for galt er der Martin, som melder, at hele hans
Oktober-Kvartalets Vedkommende forfalden Motor er fjernet.
og modtages nu. Kassereren træffes i Vintermaanederne den 1. Søndag i Maaneden fra
10—12 i vort Klubhus ellers i Boligen, Høj
devej 39, 3., hver Fredag fra 18—20.

Nye Medlemmer

L SutoMy. Seføocmiwj.

^

^
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

AKTIVE:

Den nye Kikkert indstilles mod fjerne og
»skjønne« Maal.

Bestyrer Axel Henriksen, Tovværksgade 2, 3.
Motorbaad »Blum«.
Desinfektør Evald Stæhr, Griffenfeldtsgade 7.
Kutter »Rus«.
Antikvitetshandler Johs. Engelbrecht, Birmavej 28. Motorbaad »Alf«.
Ingeniør Carl Hauschultz, Østerdalsgade 16.
Kragejolle »Trio«.
Ass. Egon Alfred Buch, Dybbølsgade 14, 3.
Maskinarbejder Hans Ahrensberg, Holmbladsgade 10. Kutter »Sol«.

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, IsarT~T
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
• ' *
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779- x.

Værkmester Gunnar F. Bramsted, Ved Klø
vermarken 5, 2.
Laboratorieassistent Alfred Larsen, Parma
gade 37, 3. Kragejolle »Elva«.
Ole Raaschou, Sverigesgade 1, 3.
John A. E. Nielsen, Sverigesgade 1, 2.
Arbejdsmand Otto Calundann, Haveforening
»Sundbyvester« Nr. 104. Motorbaad
»Mona«.
Censor Uffe Orla Nygaard, Sorentovej 18, 1.
Kragejolle »Sera«.
Ingeniør K. A. Hartvig Hansen, Brønshøj
Kirkevej 3, 3. Kutter »Agri«.
Assistent Erik Kemp, Dyvekes Allé 12, 1.
Kragejolle »Nutte«.
Restauratør Svend Hardi Girskov, Griffen
feldtsgade 7. Kutter »Cito«.
Kontorassisten Per Henriksen, Rodosvej 66,1.
Sejljolle uden Navn.
Bud Leif Carlsen, Bredegrund 15, 2. Jolle
uden Navn.
Maskinlærling Finn Møller, Per Døversvej 1.
Kragejolle uden Navn.
Jord og Betonarbejder Carl Hansen, Holm
bladsgade 120, 2. Kragejolle u. Navn.
Fotohandler Jens Rolighed, Hessensgade 63.
Motorbaad uden Navn.
PASSIVE B.
Frode Skjødt, Bredegrund 17, 1. Kutter Maid.
Gurvid Skjøt, Liden Gunversvej 5.,
Fru Kamma C. Hansen, Nordlandsgade 9, 2.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan "er ikke paaregnes Plads i
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